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Med strukturbildsarbete och andra komplexa utvecklingsprocesser är det som med oss
människor, så som Tranströmer uttryckte det att det ”öppnar sig valv bakom valv oändligt” 
och det ”blir aldrig färdigt och det är som det skall.”

Tomas Tranströmer, Romanska bågar. Dikten beskriver Västerås domkyrkas innanmäte. Detta är alltså bara en tillfällig nulägesbild.



Inledning – varför ge en nulägesbild?

I den regionala utvecklingsstrategin, VG2020, står det att en långsiktigt hållbar 
region förutsätter en gemensam övergripande framtidsbild av regionens fysiska 
struktur. Koncernkontoret på Västra Götalandsregionen (VGR), har startat en 
långsiktig process att arbeta fram en gemensam strukturbild för Västra Götaland. 
I detta arbete deltar också representanter från kommunalförbunden och 
länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbetet har fokus på samverkan och gemensam 
kunskapsuppbyggnad kring regional fysisk planering, där man drar nytta av 
varandras olika erfarenheter av fysisk regionplanering och olika geografiska 
förutsättningar.

Denna nulägesbild är ett kunskapsunderlag som syftar till att ge en bild av nuläget 
för ett antal olika strukturer i regionen som har bäring på den fysiska strukturen. 
Nulägesbilden är inte heltäckande och tanken är inte att gå på djupet, utan att ge 
en översiktlig bild av regionens förutsättningar. Nulägesbilden är tänkt att användas 
i det fortsatta arbetet tillsammans med andra kunskapsunderlag.

Denna PM inleds med en kort genomgång av tre särskilt viktiga omvärldstrender 
som kommer att påverka utvecklingen i Västra Götaland - globalisering, 
urbanisering och digitalisering. Därefter ges en nulägesbild av den regionala 
strukturen utifrån sex olika teman - geografi, befolkning, arbetsmarknad, 
tillgänglighet, infrastruktur och utbildning.

Rapporten avslutas med några korta slutsatser.



Först – övergripande trender som påverkar regional planering
Globalisering
Vi har under en längre tid levt i en era av tilltagande globalisering. 
En stor mängd av de varor och livsmedel vi under en vanlig dag 
konsumerar är importerade, många av våra mest kända varumärken 
är utländska och tidigare stora svenska företag är utlandsägda. Vi 
reser, rör oss och flyttar allt mer mellan olika länder. Samtidigt går 
det att se motreaktioner mot globaliseringen, framförallt i den 
amerikanska politiken men också i Storbritannien där man röstat för 
ett utträde ur den europeiska unionen. Vissa historiker menar att  
globaliseringen är, och har varit, en cyklisk process som temporärt 
accelererar för att sedan återgå över längre tidscykler. Ökad global 
interaktion har historiskt återkommande stött på bakslag i ett cyklisk 
mönster. Ökad eller minskad global interaktion kan påverka 
möjligheterna och förutsättningarna för den fysiska planeringen på 
många olika sätt. 

• Globaliseringen påverkar bland annat vår syn på tillgänglighet och 
ökar kraven på möjligheter till mänsklig rörlighet inom och mellan 
regioner. 

• Uppfattningen att omvärlden kommer närmre och att vi utsätts 
för en ökad global konkurrens medför att kommuner i allt högre 
grad konkurrerar med varandra om invånare, kapital och 
utländska investeringar och satsar resurser på till exempel 
platsmarknadsföring för att öka sin attraktivitet. 

• Samtidigt ökar beroendet mellan kommuner och regioner 
över administrativa gränser till exempel när det gäller 
samhällsplanering. 

Digitalisering
Digitaliseringen är ett uttryck för det ökade inslaget av informations-
och kommunikationsteknik i samhället i allmänhet och i ekonomi och 
produktion i synnerhet. Denna utveckling är en del av en sedan länge 
pågående teknik- och strukturomvandling som påverkar och 
omformar våra ekonomier. Mycket förenklat kan strukturomvandling 
beskrivas som en överflyttning av resurser (till exempel arbetskraft) 
från sektorer med lägre lönsamhet till sektorer med högre lönsamhet, 

till exempel från jordbruk till industri och senare från industri till 
tjänstesektorer. Det är en naturlig överflyttning men kan på kort sikt 
förknippas med stora kostnader och problem lokalt. De som förlorar 
sina jobb kan ofta inte omedelbart flytta över till de växande 
sektorerna och geografiska regionerna. Digitalisering och 
automatisering är den senaste utvecklingen inom en sedan länge 
pågående strukturomvandling från tillverkningsindustri mot en 
kunskapsekonomi centrerad kring kunskapsintensiva tjänstesektorer. 
Det finns en stor variation i prognoser om automatiseringens och 
digitaliseringens konsekvenser för sysselsättningen. Allt från att hela 
53 procent av alla jobb i Sverige kan komma att automatiseras (Fölster 
2014) till att omvandlingen kommer att generera ett nettotillskott av 
jobb (Mckinsey 2017). VGR:s egna studier på området pekar mot att 
pågående mellan- och inomregional polarisering med en påskyndad 
koncentration av ekonomisk aktivitet till större städer riskerar att 
förstärkas. För den fysiska planeringen kan detta medföra flera typer 
av utmaningar. 

• En fortsatt strukturomvandling med digitala förtecken innebär 
troligen inte någon ”glesbygdens renässans”. Trots ökade 
möjligheter till distansarbete är det mest troliga scenariot att 
koncentrationen av ekonomisk aktivitet till befolkningscentra 
fortsätter. 

• Ökad digital kommunikation gör inte heller att behovet av fysisk 
tillgänglighet minskar, utan arbetspendlingen förväntas fortsätta 
tillta. 

• En ökad internationell internethandel med ökade fjärrtransporter 
ställer nya krav på godstransporter, kombiterminaler och 
logistikcentra.

Urbanisering
Under mycket lång tid har befolkningen i Sverige i huvudsak lämnat 
livet på landsbygden för ett liv i staden. Fram till ca 1970-talets början 
handlade denna omflyttning främst om att människor flyttade från 
landsbygden och arbeten inom jordbruket till närmaste större stad 
och arbete inom tillverkningsindustrin. Många svenska städer uppstod 

och växte på det viset. Under 1970-talet drabbades Sverige (och hela 
västvärlden) av en omfattande industrikris. Stora industrier runt om i 
landet lades ned och människor friställdes. Vissa städer och regioner 
kom ut ur den här omvandlingen som vinnare och andra som 
förlorare. Detta gav upphov till förändrade urbaniseringsmönster. 
Till skillnad från tidigare urbanisering, det vill säga inflyttning från 
landsbygden till städerna inom samma region, baseras nu 
urbaniseringen på andra mekanismer och flöden. Nu karaktäriseras 
flyttningarna av flöden från industriorter och regioner med 
krympande ekonomi till städer och regioner med expanderande 
kunskaps- och servicesektorer. Samtidigt har dessa flyttningar 
karaktäriserats av flyttningar från drabbade industristäder till 
förorterna kring de växande städerna. Detta har inneburit nationella 
flyttningar som i mindre grad karaktäriserats av urbanisering och mer 
av rörelser “uppåt” i de regionala hierarkierna det vill säga från små 
till större stadsregioner, men inte nödvändigtvis till mer urbana 
bostadsmiljöer. Denna geografiska omfördelningen av befolkningen 
i Sverige och inom Västra Götaland påverkar behoven och 
förutsättningarna för fysisk planering. Bland annat innebär 
befolkningskoncentrationen en ökad belastning på innerstadstrafiken 
och samtidigt ökande behov av trafik till och från förorter och 
pendlingsstäder. En sådan förtätning av städernas omland och mellan 
städer, det vill säga en utbredning av större så kallade 
”stadslandskap”, medför framförallt ökat behov av bostäder och 
transportinfrastruktur i och mellan orter inom dessa ”stadslandskap”. 
Samtidigt blir naturligtvis en konsekvens att bostadsutbudet liksom 
kapaciteten på väg och järnvägar inte utnyttjas optimalt i andra delar 
av regionen. Påverkan på fysisk planering:

• Ett ökat behov av gemensam planering inom ett större 
geografiskt område, till exempel vad gäller infrastruktur, 
kollektivtrafik och bebyggelse. 

• Ett ökat behov av utvecklingsplanering både i regioncentra och 
på landsbygden.



Geografi 
Ortsstruktur, naturreservat, rekreationsområden, skogsområden, 
jordbruksmark, riksintressen och klimatutmaningar

Utbildning, forskning och innovation
Utbildningsnivå, lärosäten och science parks 

Arbetsmarknad
Lokala arbetsmarknader, specialiseringar 
kompetensförsörjning och sysselsättning

Befolkning 
Befolkningsfördelning och befolkningsutveckling samt 
flyttmönster

Tillgänglighet och funktionalitet 
Tillgänglighet till arbetstillfällen och högutbildad 
arbetskraft, pendling, resande och färdmedelsfördelning

Infrastruktur 
Transportinfrastruktur, bredbandsinfrastruktur, 
kollektivtrafik och godstransporter

Sid 6-8

Sid 19-20Sid 11-12

Sid 9-10

Sid 13-15

Sid 16-18

En nulägesbild i sex tematiska kapitel



Skogsområden
Västra Götalands län är ett skogsrikt län med ett 
mycket varierat skogslandskap. Här finns Bohusläns 
strandskogar och kala berg, Dalslands djupa skogar och 
sjöar, Skaraborgs slätter och de många platåbergen 
med deras lövskogar. Vid kusten möter strandängar 
och lövskog de karga klipporna, medan skogen i öster 
är mer barrdominerad. I sydväst finns ett småbrutet 
landskap med ädellövskogar och barrskogar. Ett 
varierat skogslandskap erbjuder möjligheter till ett 
aktivt skogsbruk samtidigt som människor i stad 
och landsbygd kan uppleva skogens natur- och 
kulturmiljöer. Västra Götalands län är efter 
Västernorrland det län som producerar mest 
avverkningsvolymer i Sverige. I förhållande till 
Norrlandslänen ägs en större andel av skogen 
i Västra Götaland av enskilda skogsägare.

Jordbruksmark
Jordbruksmark är både åkermark och betesmark. 
Betesmarken har, utöver rollen som fodermark, en viktig 
funktion för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
De största grödgrupperna för åkermark är spannmåls- och 
vallodling. I länet finns 18 procent av landets åkermark och 
14 procent av landets betesmark vilket innebär att Västra 
Götaland arealmässigt är Sveriges största jordbrukslän. Det 
finns en mycket stor variation mellan länets 49 kommuner. 
Slår vi ut åkermarken per invånare har vi i länet 0,28 
ha/invånare jämfört med 0,19 globalt och 0,26 för Sverige. 
Med ett ökat behov av bioråvara från jordbruksmark 
(livsmedel, bioenergi, biomaterial) i kombination med en 
ökad befolkning är det viktigt att vi hushåller med 
jordbruksmark. Falköping, Ulricehamn och Marks kommun 
har mest betesmark och Vara, Lidköping och Falköping är 
mest åkermark av länets kommuner. 

Riksintressen Miljöbalken 3 Kap
Kartan visar områden som är av stor betydelse från 
allmän synpunkt på grund av naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. 
I synnerhet grönområden i tätorter och i närheten 
av tätorter. När det gäller kulturvärden finns stora 
sådana områden till exempel i Göteborgs södra 
skärgård, i Dalsland samt i Skaraborg medan 
friluftsområden framförallt är belägna i regionens 
västra (kust) och norra delar.

Riksintressen Miljöbalken 4 Kap
Kartan visar områden som är av särskilt betydelse 
med hänsyn till natur- och kulturvärden i sin helhet 
och Natura 2000-områden. Inom utpekade 
områden har turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktats. 

Natur och rekreation
Av Västra Götalands yta på ca 34 kvadratmil täcks cirka 1/7 av sjöar, 1/7 av hav och resten av land. Av landarealen i Västra Götaland finns stora områden av betydelse för naturmiljö, kulturmiljö, areella näringar och friluftsliv.

Geografi



Ortsstruktur och landsbygder
Västra Götaland är en heterogen region med flera 
orter med olika karaktär och funktion. Västra 
Götaland som helhet uppvisar stora inslag av 
monocentrism, det vill säga att det finns en eller 
ett fåtal större orter som är dominerande. 

Sett till boendestruktur finns det vissa inslag 
av flerkärnighet i samtliga delregioner. 
Arbetsmarknaden är dock betydligt mer 
monocentrisk och den sysselsatta dagbefolkningen 
tenderar att koncentreras till ett antal av regionens 
större tätorter. Det innebär att regionens och 
delregionernas större tätorter generellt sett betyder 
mer för jobben än för boendet i sig. Detta är ett 
typiskt svenskt mönster och särskilt då i regioner 
som domineras av en stor stad. 

Storleken är en viktig strukturell faktor som har 
betydelse för tätortsutvecklingen. Men den fysiska 
strukturen, i termer av infrastrukturella 
förutsättningar och lokalisering till större orter, 
har en central roll att spela för orternas framtida 
utvecklingsmöjligheter. Det syns särskilt i 
Göteborgsregionen, där även orter med relativt sett 
låg infrastrukturell tillgänglighet sammantaget ökar 
i befolkning. Små och mycket små tätorter med låg 
tillgänglighet till arbetstillfällen har sammantaget 
haft den sämsta tätortsutvecklingen. 

Många orter som ligger i närheten av regionens 
tillväxtmotorer har inte sällan en tydlig 
boendeprägel och även ha en tydlig 
barnfamiljsprägel. 

När det gäller utvecklingen på landsbygden har 
befolkningen ökat i den stadsnära landsbygden. 
I Fyrbodal framträder dock inga skillnader mellan 
den stadsnära och övriga landsbygden på senare år. 
Däremot har utvecklingen varit bättre under 
2000-talet i den mer diversifierade landsbygden 
längs Bohuskusten jämfört med landsbygden i 
Dalsland. Fördelningen mellan stadsnära och övrig 
landsbygd skiljer sig markant mellan delregionerna. 

Ortsstruktur och landsbygder
Ortsstrukturen i Göteborgsområdet och 
Boråsregionen har en tydlig monocentrisk karaktär 
medan strukturen i Skaraborg är med polycentrisk 
och Fyrbodal har en något uppdelad struktur, dels 
en tydlig täthet i trestadsområdet och glesare delar 
i norra och mellersta Dalsland. Tydligt är också att i 
princip hela Göteborgsregionen utgörs av stadsnära 
landsbygd  medan denna typ av landsbygd i princip 
saknas i större delen av Dalsland och i både norra 
och södra delen av Sjuhärad respektive Skaraborg.

Geografi



Höga flöden;
Kartan till vänster visar den 
procentuella förändringen 
jämfört med medelvärdet 
för referensperioden.
Indexet avser total dygnsmedel-
tillrinning med återkomsttid 10 år. 
Kartan ger en uppfattning om hur 
relativt vanliga höga flöden 
kommer att öka eller minska och 
var det sker. Det är speciellt 
intressant för områden som idag 
lätt översvämmas. Kartan visar 
förändring beräknad mellan åren 
2021–2050, RCP 8,5.

Framtidens klimat
Västra Götaland går en varmare och blötare framtid till mötes. 
Hur klimatet i Västra Götalands län utvecklas beror på 
användningen av fossila bränslen i framtiden, det vill säga hur 
mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. SMHI har 
beskrivit hur dagens och framtidens klimat påverkas i Västra 
Götaland baserat på observationer och beräkningar utifrån 
två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) 
respektive höga utsläpp (RCP8.5) RCP står för Representive
Concentration Pathways och är framtidsscenarier för 
klimatpåverkan.

Temperaturen i Västra Götalands län beräknas öka med nära 
3 grader till slutet av seklet enligt RCP4.5 och nära 5 grader 
enligt RCP8.5.

Vegetationsperioden ökar med 40–90 dagar och antalet 
varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 
18 dagar i följd med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C 
i slutet av seklet.

Årsmedelnederbörden ökar med 10–25 procent. Neder-
börden ökar mest vintertid och vid slutet av seklet visar 
RCP8.5 på ca 40 procent ökning. Den kraftiga nederbörden 
ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 
10–20 procent beroende på RCP-scenario.

Årsmedelnederbörd tillsammans med årsmedel-temperatur 
är det mest använda klimatindexet för att beskriva klimatet.

Det förväntas högre flöden i vattendrag under höst-vinter och 
lägre vårflod. De höga flödena, de med en beräknad 
återkomsttid på 100 år, väntas öka för vissa geografiska 
områden och minska för andra. Havets medelvattennivå 
förväntas stiga med 30–50 cm längs länets kuststräcka till 
slutet av seklet.

Analys
Framtidsscenarierna visar på mer nederbörd, men torrare 
somrar. Det blir fler skyfall. Vattenflödena i vattendragen 
förändras. Havet höjs, medan vattennivån i Vänern höjs lite 
grand. Skredproblematik längs Göta älv.

Det blir varmare året runt, men mest på vintern. Värmeböljor 
blir vanligare.

Klimatförändringarna kan få negativa konsekvenser för 
infrastrukturen, bebyggelsen och åkermarken. Höjd 
temperatur kan ha positiv påverkan för de areella näringarna 
då det kan ge ökad produktion och nya grödor. Värmebehovet 
kan minska.

Årsmedelnederbörd; 
Förändring i årsmedelnederbörd utifrån observationer  mellan åren 
1961–1990 och beräknad årsmedelnederbörd åren 2069–2098, RCP 8,5. 

Årsmedeltemperatur;
Förändring i årsmedeltemperatur utifrån observationer mellan åren 
1961–1990 och beräknad årsmedeltemperatur åren 2069–2098, RCP 8,5. 

Källa SMHI; 
https://www.smhi.se/publikationer/framtidsklimat-i-vastra-gotalands-lan-enligt-rcp-scenarier-1.96123 

Geografi
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Befolkningsfördelning i geografin
Studerar vi den befolkningskarta som presenteras nedan ser vi ganska snart 
att strukturen ser något olika ut i regionens olika delar. Några tydliga 
befolkningskoncentrationer tillkännager sig i geografin, Göteborg och Borås 
dominerar tydligt sina respektive omland. Samtidigt har dessa städer ett antal 
”satellitorter” i geografin, för Göteborgs del handlar det om Alingsås, Kungsbacka 
och Kungälv medan Borås omges av Kinna, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda 
som är sekundära befolkningskoncentrationer. I Fyrbodal har befolkningsstrukturen 
ingen lika entydig eller ansamlad karaktär. Här finns en koncentration kring de tre 
större städerna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla och samtidigt finns en relativ 
befolkningskoncentration längs kusten, i Lysekil och i Strömstad i norr. De inre 
delarna av Dalsland är samtidigt mycket glest befolkade. I Skaraborg på den östra 
sidan om Vänern är befolkningen betydlig mer utspridd och befolkningskartan ges 
därför ett mer ”flerkärnigt” intryck. När man talar om begreppen enkärnighet och 
flerkärnighet handlar det främst om boendestrukturen i regionen. Att det ser så 
pass olika ut i olika delar av regionen innebär också att det ur planeringshänseende 
både finns olika förutsättningar, men också olika behov i regionens olika delar. Ofta 
hänger olika storlek mellan olika orter i en region samman med olika ”funktioner” 
i geografin. I de större städerna i Västra Götaland (Göteborg, Borås, Trollhättan, 
Skövde) finns ofta funktioner som inte mindre städer har. Befolkningen i de större 
städerna behöver därför inte resa någonstans för att få tillgång till exempelvis 
särskilda varor och tjänster. Däremot finns det funktioner, varor och tjänster i 
dessa städer som någon gång efterfrågas av befolkning eller företag i mindre 
städer och mindre orter. Möjligheterna till interaktion mellan regionens större, 
befolkningstäta delar och de mindre, glesare delarna blir därför viktig. Skaraborg 
är den mest polycentriska delen av Västra Götaland. Här är befolkning fördelad på 
ett antal relativt jämnstora orter. De glesaste delarna återfinns i de nordöstligaste 
delarna, i Karlsborgs, Törebodas och Gullspångs kommuner.

Analys
I Göteborg är befolkningstätheten som synes mycket hög och det råder 
bostadsbrist. Befolkningen är förutom starkt koncentrerad till kärnan även tät kring 
stråken till och från kärnan. Området kring Borås är likt Göteborgsområdet tydligt 
koncentrerat. I kommunerna mot gränsen till Småland och i de södra delarna, till 
exempel Marks kommun återfinns de mest befolkningsglesa områdena. I den här 
geografin tycks det också finnas en relativt tydlig funktionsuppdelning mellan 
orter och befolkningskoncentrationer utanför kärnan i relation till själva kärnan. 
Många av de lite större orterna utanför Borås har en relativt tydlig karaktär av 
pendlingsorter till just Borås. I Fyrbodal är befolkningen koncentrerad till 3–4 orter, 
Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla samt i viss mån Lysekil. Befolkningen i det 
så kallade ”trestadsområdet” utgör sammantaget en av Sveriges större städer 
men här är restiden mellan Trollhättan och Vänersborg idag betydlig kortare än 
motsvarande restid mellan Trollhättan och Uddevalla.  
Trestadsområdet står i skarp kontrast till den gleshet som präglar de inre delarna 
av Dalsland. Här är en tydlig planeringsutmaning hur man skall förmå hålla ihop 
delregionen.

Befolkning



Befolkningstillväxt och flyttmönster
Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 
1,95 miljoner invånare år 2035. Det innebär 285 000 fler 
invånare 2035 jämfört med år 2016 – i genomsnitt drygt 
15 000 fler invånare varje år. Flyttnettot, och då framförallt 
utrikes flyttnettot, har de senaste åren gett det största 
bidraget till befolkningsökningen och förväntas fortsätta 
vara den viktigaste faktorn de kommande åren. Runt 2030 
och åren framåt beräknas dock flyttnettot och 
födelseöverskottet vara ungefär lika stort. 

Under åren före 2015 (då vi hade en stor asylinvandring till 
Sverige) var det framför allt de stora kommunerna och 
kommuner nära Göteborg som växte, medan övriga 
kommuner hade oförändrat eller minskat befolkningsantal. 
Under 2015 förändrades detta mönster (temporärt?) och 
många kommuner, även de som tidigare långsiktigt 
minskat, såg nu ett växande befolkningstal. 

Generellt har dock gällt att för kommuner med 
stadigvarande ökat befolkningsantal förändras inte 
befolkningsstrukturen så mycket över tid, med de största 
befolkningsandelarna i 20 –35 års åldern och sedan 
minskande befolkningsandelar med stigande ålder. 
I kommungrupperna med stadigvarande minskade 
respektive oförändrat befolkningsantal sker dock en tydlig 
förskjutning ”uppåt” med tiden, det vill säga det blir allt 
större andelar i de äldre åldersgrupperna.

Generellt har befolkningen minskat i små kommuner långt 
från Göteborg medan de största kommunerna och 
kommuner i närheten till Göteborg ökat sin befolkning. 
Undantaget är Strömstad som är en relativt liten kommun 
långt från Göteborg, men som tack vare sin närhet till Norge 
ändå ökar sitt befolkningsantal. 

Analys
Det är de unga vuxna som flyttar mest i samtliga 
kommuner. Även kommuner med minskat och oförändrat 
befolkningsantal har en stor inflyttning av unga vuxna, men 
eftersom fler unga flyttar ut än in så blir flyttnettot totalt för 
de unga vuxna negativt i dessa kommuner. Eftersom 
många unga flyttar till högskoleorter för utbildning, så är det 
dock naturligt att mindre orter långt från högskolor och 
universitet ”förlorar” unga vuxna. Problemet är då snarare 
att det positiva inrikes flyttnettot kommunerna har i 
åldersgrupperna strax över 30 är för litet, det skulle behöva 
vara ännu större för att kompensera för minskningen av 
unga mellan 20–30 år.

Kommuner med minskat befolkningsantal minskar alltså på 
grund av att fler invånare flyttar därifrån totalt sett än vad 
som flyttar in. I dessa kommuner har man även en naturlig 
befolkningsminskning, det är fler som dör än som föds i 
dessa kommuner. Även i kommuner med oförändrat 
befolkningsantal är den naturliga befolkningsförändringen 
något negativ. Befolkningsstrukturen i dessa kommuner 
har förändrats jämfört med 1990 och har nu en betydligt 
större andel äldre invånare (65+ år). Eftersom 
befolkningsprognoser visar att andelen äldre sannolikt 
kommer öka ytterligare så är det mycket troligt att den 
naturliga befolkningsförändringen kommer fortsätta att 
vara negativ. 

Kommunerna med ökat befolkningsantal ökar till viss del på 
grund av att fler flyttar till dessa kommuner från kommuner 
med minskat eller oförändrat befolkningsantal än i andra 
riktningen. Detta bidrag är dock betydligt mindre än vad 
det positiva utrikes flyttnettot och naturliga 
befolkningsökningen är, alltså kommunerna med ökat 
befolkningsantal växer framför allt på grund av invandring 
och att befolkningssammansättningen är sådan att det föds 
fler nya invånare än vad som dör. 

Befolkning



Möjligheter till sysselsättning i Västra Götalands 
olika delar
Arbetstillfällen är i högre utsträckning än 
befolkningen koncentrerade till de stora orterna. 
Nio av tio jobb finns i de 15 största orterna. 
Göteborg dominerar i detta avseende i än högre 
grad än när det gäller befolkningen.

Många arbetstillfällen finns även i orter som Borås, 
Trollhättan, Skövde och Uddevalla men också i orter 
som Lidköping, Alingsås och Kungälv. Arbetstillfällen 
finns även på andra platser, ofta i nära anslutning 
till de mindre orterna som exempelvis Falköping 
och Kinna. I kartan nedan syns hur tydligt 
koncentrerade arbetstillfällena är i Västra Götaland.  

Företagens möjligheter till kompetensförsörjning
Generellt växer både befolkning och sysselsättning 
starkast i större tätorter, medan i många mindre 
orter minskar befolkningen som samtidigt åldras. I 
mindre urbana områden uppstår därför en 
utmaning med kompetensförsörjning - både i 
näringslivet på grund av färre i arbetsför ålder och i 
offentliga verksamheter som på grund av åldrande 
befolkning möter ökad efterfrågan i äldreomsorg 
och sjukvård. Då efterfrågad arbetskraft inte finns i 
den lokala arbetsmarknaden, måste personal 
attraheras från andra regioner genom antingen 
inpendling, inflyttning eller invandring. Ökade 
möjligheter för inpendling är en viktig åtgärd för de 
delar av regionen som har, eller förväntas få, ett 
arbetskraftsunderskott. Att öka inpendling är dock 
svårt i de regiondelar som kännetecknas av stora 
avstånd eller låg tillgänglighet. Här finns betydande 
utmaningar i den regionala planeringen.

Där daglig arbetspendling är svår finns en möjlighet 
att försöka öka pendlingen över längre avstånd 
genom till exempel

ökade möjligheter till veckopendling, eller genom 
en ökad inflyttning eller invandring. 

Att verka för en ökad inflyttning och invandring av 
arbetskraft innebär att planera för en attraktiv 
geografi att bo, arbeta och leva i. Detta är 
naturligtvis komplexa och omfattande frågor vad 
gäller planering. Ofta är av naturliga skäl 
arbetskraftsbristen störst i regionens mindre 
tätbefolkade delar och rekryteringssvårigheterna är 
ofta störst inom yrken med högre utbildningskrav. 
Andelen högutbildade är också starkt koncentrerad 
till regionkärnans centrum samt kring de större 
städerna i respektive delregion. Högutbildade i 
Västra Götaland bor framförallt i Göteborg och 
söder om staden i Mölndal och Kungsbacka samt 
efter stråken i östlig riktning i till exempel Härryda. 
Andelen högutbildade är även hög längs stråket upp 
mot Alingsås samt på öarna utanför Göteborg. 

I Fyrbodal finns en koncentration kring Uddevalla, i stråket söder om Uddevalla samt kring 
Trollhättan och Vänersborg. I Skaraborg är koncentrationen starkast kring Skövde samt i Skövdes 
omland liksom kring Lidköping.  Där finns samtidigt tydliga områden där andelen högutbildade är 
mycket låg, exempelvis i norra Skaraborg (Töreboda och Gullspång), östra Sjuhärad (Ulricehamn 
och Tranemo) samt i Dalsland. 

Analys För en effektiv samhällsplanering i regionen som underlättar kompetensförsörjning krävs 
detaljerad information om orters/ industriområdens/ handelsplatsers viktigaste 
pendlingsrelationer och stråken dem emellan. Koncentrationen av befolkning till större orter 
medför att kompetensförsörjningen till mer perifert belägna anläggningar försvåras. Viktiga sektor 
inom näringslivet som ofta är belägna utanför de tätast befolkade delarna är exempelvis den 
viktiga raffinaderiverksamhet längs regionens kustremsa samt relaterad processindustri. De delar 
av processindustrin som utgörs av exempelvis plastindustri, livsmedelsindustri och pappers- och 
massaindustri kräver ofta storskaliga anläggningar som av olika skäl är lokaliserade en bit från 
större bostadsorter. Många av dessa industrier är lönsamma men fortsatt konkurrenskraft 
riskeras i vissa fall av försvårad möjligheter till kompetensförsörjning. Inte minst utgörs 
dessa svårigheter många gånger av att kunna rekrytera tjänstemän eller personal till 
tjänster med högre krav på utbildning. 

Arbetsmarknad & Näringsliv



En region med flera arbetsmarknader, 
olika näringslivsstruktur och specialiseringar

De lokala arbetsmarknaderna och ekonomierna i Västra Götaland har 
skilda tyngdpunkter vad gäller företags inriktning och sysselsättningens 
branschkoncentration. Sådana tyngdpunkter eller koncentrationer av 
arbetskraften brukar vanligen benämnas ”specialiseringar”.

Att arbetsmarknaden och näringslivet i och omkring Göteborg är starkt 
koncentrerat kring fordonsindustrin är tydligt. Detta gäller  både 
lastbilstillverkning genom AB Volvo men också personbilstillverkning 
genom Geely/Volvo Cars och CEVT. En tydlig specialisering finns även inom 
närliggande branscher så som industri för kugghjul (SKF) och teknisk 
konsultverksamhet. Göteborgs hamn är naturligtvis ett tydligt särdrag 
liksom andra typiska ”kustverksamheter” som raffinaderier och 
basplastindustri. Även medicinskteknisk utveckling och hygienartiklar 
av papper genom AstraZeneca, SCA och Edet papper är tydliga 
specialiseringar. 

Borås lokala arbetsmarknad har däremot en tydlig specialisering inom 
textilområdet. Främst genom handel med textilier och kläder, men också 
genom tillverkning. En tydlig sådan nisch är industri för ”andra tekniska 
textilier och industritextilier” vilket kan relateras till begreppet ”smart 
textile”.  Vad gäller handeln finns en styrka främst inom distanshandel eller 
”postorder” och ”internet- och E-handel”. Kring Borås finns även en tung 
närvaro av tekniska provnings- och analysverksamheter genom SP/RISE och 
industrier för elektroniska och elektriska ledningar (tidigare Ericsson). 

I Trollhättan-Vänersborg är koncentration av arbetstillfällen kring flyg-
(GKN) och fordonsindustri (NEVS & Volvo Bussar) tydlig, men också inom 
närliggande branschsegment som ”tillbehör till motorfordon” samt 
”tekniska konsultbyråer inom industriteknik” Andra specialiseringar är 
exempelvis raffinaderier, fiskberedning, samt distribution av elektricitet. 

I Skövdes lokala arbetsmarknad dominerar istället motor- och drivline 
tillverkning genom Volvo Powertrain, Volvo Cars samt Volvo Penta. Även 
möbeltillverkning (t.ex. Kinnarps & Gyllensvan) och en stark koncentration 
kring försvarsverksamhet genom flera regementen samt en stor 
jordbruksproduktion.

I Lidköping–Götene är sysselsättningen starkt koncentrerad till 
livsmedelstillverkning framförallt av färdiglagad mat men även isolering, 
värmeisolering samt ljudisolering/akustik. 

I Strömstad dominerar handeln, framförallt gränshandel från Norge. Det 
gäller framförallt handel med livsmedel och konfektyr samt sport- och 
idrottsartiklar. Även tillverkning av träfönster (NorDan AB) är en viktig 
specialisering. 

Bengtsfors–Dals Ed har en tydligare specialisering mot pappersindustrin 
och det gäller såväl  tryck- och tidningspapper som wellpappindustri samt 
naturligtvis en del relaterad skogsnäring. Men även callcenterverksamhet 
är en specialisering här, en så kallad distansoberoende verksamhet. 

Analys
Strukturen för transportinfrastruktur är i Västra Götaland starkt präglad av 
industrins behov. Göteborgs hamn är en viktig nod både i det regionala 
logistiksystemet men också för hela Sverige. Den överväldigande delen av 
fordonsindustrins export går över hamnarna liksom importen av olja som är 
råvara både för raffinaderierna, tillverkning av plaster, mediciner men också 
kemiska produkter. Här är även hamnen i brofjorden i Lysekil viktig. 
Förutom transporter av insatsvaror och färdiga produkter är näringslivet 
även beroende av arbetskraftens tillgänglighet. Denna tillgänglighet 
illusteraras inte minst av pendlingsbenägenheten och därmed de lokala 
arbetsmarknadernas utbredning och integration som i grunden bygger på 
systemet för persontransporter (kollektivtrafik och bilväg). Ökad utbyggnad 
och kapacitet i dessa system kommer att innebära ökad integration mellan 
regiondelarna – regionförstoring och regionförtätning. Basindustrierna har 
stora behov av tung varutransport vilket medför särskilda kapacitetsbehov 
medan service- och tjänstenäringarna främst är beroende av goda 
persontransporter.  

Även människors flyttmönster till studier och arbete är nära samman-
kopplat med  arbetsmarknadernas utveckling och karaktär.

Även utbildningsnivå, kön och inkomst speglar i stor utsträckning hur långt 
man är villig att pendla och om det lönar sig att pendla, det innebär att 
arbetsmarknadernas storlek varierar för olika befolkningssegment.

Specialiseringar i Västra Götaland 
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Tillgänglighet till arbetstillfällen
I denna skrift beskrivs hur olika fysiska och geografiska 
strukturer är lokaliserade i Västra Götalands geografi. 
En viktig följdfråga när det gäller dessa lokaliseringar är 
förhållandet mellan dem, till exempel hur arbetstillfällen 
och befolkning (utbud och efterfrågan) är lokaliserade i 
förhållande till varandra. När man beskriver förhållandet 
mellan arbetsplatser och bostäder, eller mellan sjukhus 
och patienter, och om de är belägna nära eller långt ifrån 
varandra pratar man ofta om tillgänglighet. Människor 
använder generellt alltid/historiskt ungefär lika mycket 
av sin tid till att förflytta sig, men skillnaden är att vi idag 
reser allt längre på samma tid. Det görs möjligt genom 
teknisk utveckling och utbyggnad av 
transportinfrastrukturen. 

När det gäller arbetsmarknaden rymmer Västra Götaland 
en mångfald av olika typer av arbetstillfällen som fördelas 
på skilda branscher, vilket framgått tidigare i denna skrift. 
Arbetstillfällen finns både i och utanför våra städer och 
tätorter, i täta affärsområden och i utlokaliserade 
industriområden eller på större arbetsplatser i glest 
befolkade områden. Om man vill mäta tillgänglighet, det 
vill säga individers möjlighet att nå olika målpunkter utgår 
man oftast från befolknings data, var människor bor. Då 
kan man mäta hur många arbetstillfällen man når inom en 
viss restid. I den stora kartan till höger illustreras i vilka 
delar av Västra Götaland som man når flest antal arbets-
tillfällen inom en restid på 60 minuter med bil. Precis 
som framgått tidigare är antalet arbetstillfällen starkt 
koncentrerat till regionkärnan (Göteborg)  i Västra 
Götaland. 

Analys
Över hälften av alla jobb i Västra Götaland finns i 
Göteborgsregionen och av kartan framgår att  

tillgängligheten till arbetstillfällen är allra högst där. Även 
kring Borås och i omlandet mellan Göteborg och Borås är 
tillgängligheten mycket god, ofta når de boende här över 
en halv miljon arbetstillfällen inom 60 minuters restid 
med bil. En relativt god tillgänglighet finns även i södra 
Fyrbodal, i trestadsområdet mellan Uddevalla, Trollhättan 
och Vänersborg. Det samma gäller för södra Skaraborg 
i och omkring Falköping samt i östra Sjuhärad i och 
omkring Ulricehamn och norr om Ulricehamn. Lägst är 
tillgängligheten till arbetstillfällen i norra Dalsland där de 
boende ofta inte har fler än 500 arbetstillfällen inom en 
restid på 60 minuter med bil. Det bör dock påpekas att 
arbetstillfällen i Norge inte ingår i kartan till höger men 
däremot i den mindre kartan nedan (karta över Fyrbodal).

Tillgänglighet



Tillgänglighet till högutbildade
Ett mål i VG2020 är att genom ökad tillgänglighet skapa 
större lokala arbetsmarknader och därmed bättre 
förutsättningar för sysselsättning och konkurrenskraftigt 
näringsliv. Större lokala arbetsmarknader ger befolkningen 
ökad tillgänglighet till arbetsmöjligheter och arbetsgivare 
större möjligheter att hitta rätt personal. Västra Götalands 
ekonomi blir samtidigt allt mer innovationsdriven. Det 
betyder att kunskap blir ett viktigare konkurrensmedel i 
nya produkter och tjänster som produceras här. Närhet 
till högutbildad arbetskraft blir därför en allt viktigare 
förutsättning för företagens konkurrenskraft. Kartorna här 
bredvid beskriver tillgänglighet i form av hur många 
personer med minst tre års högskoleutbildning som kan 
nås inom 60 minuters resa med bil (stora kartan) och med 
kollektivtrafik (lilla kartan). Det ger en bild av potentialen 
för arbetsgivare i olika delar av regionen att attrahera 
högutbildade utifrån den tid personalen får lägga på resor 
från bostaden till och från arbetsplatsen.

Analys
Kartorna ger en bild av hur olika förutsättningarna kan 
vara i regionens olika delar. I båda kartorna framgår att 
tillgängligheten är störst i regionkärnan, att tillgången 
till bil är betydelsefull och att tillgängligheten vad gäller 
kollektivtrafik är störst längs de större stråken. Här 
framgår också att näringsliv eller offentlig förvaltning 
i stora delar av regionen som behöver personal med 
högskoleexamen är hänvisade till ett mycket begränsat 
urval, både i absoluta tal såväl som i relation till 
konkurrenter i till exempel Göteborg.

Detta beror inte enbart på att arbetsgivare i t.ex. norra 
Dalsland eller Skaraborg ligger perifert i länet utan även 
i hög grad på den lägre befolkningstätheten och 
befolkningens utbildningsnivå. För Dalslands del handlar 

det också om att kartan ger en något orättvis bild då 
tillgängligheten till högutbildade i Norge inte tas med 
i kartan.

Kartorna visar hur tillgängligheten skiljer sig åt. 
Möjligheterna för arbetsgivare i till exempel Tranemo 
(markerat med en röd prick i kartorna) att rekrytera 
högutbildad personal skiljer sig markant från möjligheterna 
för företagare i till exempel Borås eller Göteborg. Bättre 
uppkoppling till regionala centran genom exempelvis en 
utbyggd effektiv kollektivtrafik skulle däremot kunna 
förbättra möjligheterna till rekrytering av specialist-
kompetenser även för arbetsgivare i Tranemo. 

Tillgänglighet



Resande
Ett väl fungerande transportsystem gör det möjligt att bo på en plats och arbeta 
eller studera på en annan. Pendlingen är stor i regionen, speciellt inom och till och 
från Göteborg. Pendlingen till Göteborg är betydande från samtliga huvudorter i 
regionen (Borås, Skövde, Trollhättan/Uddevalla) däremot är pendlingsutbytena 
mellan övriga huvudorter (exempelvis Göteborg) inte så stora. 

Färdmedelsfördelningen, förhuvudresan, var 2016/ 2017 enligt tabell till höger. 
Om alla delresor räknas in ökar framför allt andelen gång.

Analys
Regionförstoringen fortsätter och fler pendlar. Störst är pendlingen till Göteborg. 
Därefter är det stor pendling till de delregionala centrumen. 

I norra delen är pendlingen till Norge stor. I Västra Götaland har 72 procent av 
invånarna mindre än 45 minuter med kollektivtrafik till deras närmaste större 
centrum, med bil är siffran 96 procent.4 

Kollektivtrafikandelen är betydligt högre i Göteborgsregionen jämfört med övriga 
delregioner, och här är också kollektivtrafikutbudet stort. Trots detta står 
bilandelen för en stor del av resorna. Bilandelen är dock lägre än i övriga regionen. 
Cykelandelen håller sig ganska konstant över tid, men cyklande bland barn har 
minskat.

Utmaningarna är:

• Att utjämna skillnaderna mellan att resa med kollektivtrafik och bil. 

• En högre andel resande med kollektivtrafik, gång och cykel behövs för att 
minska utsläpp och trängsel.

• Att främja ett hållbart resbeteende som minskar transporternas klimatpåverkan.
Färdmedelsfördelning 2016/2017 3 Västra Götaland Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg Göteborgs-

regionen

Kollektivtrafik 

(buss/spårvagn/pendeltåg/tåg/båt)

27 % 14 % 16 % 10 % 35 %

Bil/Moped/MC - som förare 53 % 65 % 66 % 67 % 45 %

Bil/Moped/MC - som passagerare 9 % 9 % 11 % 10 % 8 %

Cykel 6 % 5 % 3 % 8 % 6 %

Gång 5 % 6 % 3 % 5 % 5 %

Taxi (även färdtjänst och skolskjuts)
0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,1 % 0,3 %

Annat 0,9 % 0,6 % 0,8 % 0,4 % 1 %
3 Kollektivtrafikbarometern. Tabellen visar huvudsakligt färdmedel
4 Uppföljning trafikförsörjningsprogram 2015
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Transportinfrastruktur
De starka väg- och järnvägsstråken i Västra Götaland är centrala delar i länets 
transportsystem, både för interna flöden och i relation till övriga landet och Norge. 
Fem huvudstråk anknyter till Göteborg och det är här som de högsta totala 
vägflödena för både gods- och persontrafik finns. Det mindre vägnätet är viktigt 
för en fungerande helhet.

Göteborgs hamn har en central roll för Sveriges, liksom för Norges koppling till 
globala godsnätverk. Vid Brofjorden i Lysekil ligger en av Sveriges största 
oljehamnar, dit transporterna till övervägande del går som sjötransporter. Övriga 
hamnar i regionen har mycket mindre godsvolymer. Göta Älv utgör ett viktigt stråk 
för gods och är även betydelsefull för turist- och fritidsbåtstrafik. 

Flygplatsen Göteborg-Landvetter är Sveriges andra största flygplats. Trollhättan 
Vänersborgs flygplats ägs av Fyrstadskommunerna. Flygplatsen har bland annat 
linjetrafik till Stockholm och samhällsnyttigt flyg.

Analys
Det är bristande kapacitet och robusthet på vissa stråk i regionen, särskilt i 
järnvägssystemet. Det råder trängsel i infrastrukturen i Göteborgsregionen både 
avseende väg och järnväg. Konkurrens om utrymme mellan gods- och persontrafik, 
särskilt på järnvägen.

Utmaningen är:

• Att skapa ekonomiska förutsättningar för att förbättra och stärka 
infrastrukturen på ett miljömässigt hållbart sätt.

• Prioritera mellan olika stråk och transportslag.

• ”Smarta” tekniklösningar kommer att påverka traditionell infrastruktur och 
skapa behov av nya typer av infrastruktur. Behov av flexibel planering.

• Utveckla styrmedel som stöttar framtida transportutveckling.

Vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och kombiterminaler i Västra Götaland
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Kollektivtrafik
Antalet resor med kollektivtrafik har sedan 2007 ökat med drygt 50 procent. 
Kollektivtrafikens marknadsandel av den motoriserade trafiken var 2017 i Västra 
Götaland 30 procent. Högst var det  i Göteborgsområdet med 40 procent och 
lägst i Skaraborg med 12 procent. I Västra Götaland finns det prioriterade 
kollektivtrafikstråk utpekade som utgör stommen för trafikplaneringen. Tågtrafiken 
utgör ryggraden i dessa stråk.5

Analys
I de prioriterade stråken är målet att utbudet, senast 2035, ska vara minst 10 
dubbelturer per vardag. Restiderna ska vara konkurrenskraftiga gentemot bilen, 
högst 30 procent längre än motsvarande resa med bil, och tågresan ska vara minst 
20 procent snabbare. Med fler bostäder och verksamheter koncentrerade till 
stråkens noder förbättras förutsättningarna för en mer attraktiv och 
konkurrenskraftig kollektivtrafik.5

Utmaningar:

• Att järnvägsinfrastrukturen inte byggs ut och förbättras i den takt som behövs.

• Att bebyggelse sprids ut och resandeunderlaget blir sämre. 

• Kostnadsutvecklingen.

• Hitta lösningar för ett kombinerat resande och implementera ”smarta” 
lösningar.

5 Regionalt trafikförsörjningprogram, VGR
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Bredbandsinfrastruktur
En bra IT-infrastruktur möjliggör att invånare och näringsliv kan dra nytta av 
tjänster som alltmer digitaliseras. 72 procent av hushållen i länet har tillgång 
till snabbt bredband, vilket är lika med riksgenomsnittet. På landsbygden är 
motsvarande siffra 32 procent i Västra Götaland och riket 22 procent.6  Målet är att 
95 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s år 
2020. På längre sikt är målet att 99,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2025 
och 98 procent ska ha tillgång till 1000 Mbit/s samma år7. 

Analys
Det mesta av bredbandsinfrastrukturen som är byggd på landsbygden är gjort av 
fiberföreningar. Trenden är att färre fiberföreningar bygger, istället ökar byggandet 
av kommersiella aktörer. Följden blir att utbyggnaden blir dyrare. Man tappar också 
en del av den lokala förankringen. Effekten kan bli att anslutningsgraden blir lägre 
och att hushåll som bor längre bort och inte kan räknas hem ekonomiskt blir utan 
anslutning.

Utmaningar:

• Att alla hushåll åtminstone ska få ett erbjudande.

• Att hushållen ansluter sig till nätet.

6 PTS 2016
7Bredbandsstrategi för  Sverige, dec 2016
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Illustration över de huvudsakliga godsstråken i regionen och logistikintensiva områden (gult), 
enligt Godstransportstrategi, Västra Götalandsregionen

Gods2

Västra Götaland, med Göteborgsregionen som nav, är Sveriges och Nordens 
främsta transport- och logistikregion. Stora godsmängder transporteras både 
inom och till och från regionen.  Regionen har en hög andel godsvolym på väg, 
ca 60 procent av de totala godsmängderna i Västra Götaland, och en relativt låg 
andel gods på majoriteten av järnväg- och närsjöfartstråken. 

Västra Götalands framträdande roll som logistikcentrum kan förklaras dels utifrån 
länets centrala placering, i mitten av tre huvudstadsregioner (Stockholm, Oslo och 
Köpenhamn), en tyngdpunkt av tillverkningsindustri, samt den strategiska 
positionen längs flertalet europeiskt och nationell utpekade godstransportstråk. 
Dessutom är Göteborgs hamn viktig för svenskt och norskt näringsliv. 50 procent av 
landets containervolym hanteras här. Stora nationella godsflöden och transitflöden 
till och från Norge passerar igenom och via Västra Götaland. 

Analys

• Enligt aktuella prognoser förväntas transportarbetet i Sverige och Sveriges 
utrikeshandel öka kraftigt. 

• Befintliga framträdande stråk och noder består, ingen förändring trolig.

• Hög andel vägtransporter, särskilt utefter E6 och väg 40.

• Ökade behov av logistikytor i strategiska områden.

• Trend med mindre sändningar och hög frekvens, bland annat på grund 
av e-handel.

Utmaningarna är:

• Konkurrens om utrymme  i transportsystemet mellan person och godstrafik.

• Balansgång mellan ökat transportbehov av gods och mål om att minska 
transporternas klimatpåverkan.

• Tillgången till mark för logistikytor.

• Utnyttja ”smarta” lösningar för transporter och logistik.

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Infrastruktur



Utbildning i Västra Götaland
Förutsättningen för en väl fungerande offentlig sektor och 
tillväxt och utveckling i företagen i Västsverige är att 
arbetsgivare får tag i medarbetare som kan utföra de olika 
arbetsuppgifterna. Invånarnas kompetens är en avgörande 
framtidsfråga för att ge företag och organisationer 
möjlighet att växa. Dessutom ställer förändringar 
i omvärlden, till exempel teknik, krav från kunder eller 
brukare krav på ett livslångt lärande. Sammantaget 
benämner vi dessa utmaningar kompetensförsörjning. 
Offentlig sektor i form av både stat, regioner och 
kommuner drar sitt strå till stacken genom för- och 
grundskola, gymnasium, universitet, högskola och olika 
slags vuxenutbildning. Arbetsmarknadens parter gör också 
insatser för detta, till exempel genom att avtala om 
fortbildning i kollektivavtal. De kompetenser som behövs 
är förstås beroende av vilka branscher som finns. I Västra 
Götaland är till exempel en större andel av de sysselsatta 
verksamma i tillverkningsindustri än i Sverige i övrigt.

Utbildning och forskning har en betydande roll för 
regionens utveckling. I Västra Götaland som har flera 
utbildningscentra blir det tydligt hur dessa kompletterar 
varandra. Lärosätenas skilda geografiska placeringar gör 
att möjligheten till högre utbildning sprids i regionen. 
Detta stärker möjligheterna till utveckling och tillväxt i 
regionens alla delar genom att näringslivet ges möjlighet 
att rekrytera nödvändiga kompetenser. 

De regionala högskolorna har i huvudsak en stor betydelse 
för kompetensförsörjningen i den egna delregionen. En 
stor del av de nyutexaminerade studenterna från dessa 
lärosäten söker sig också till Göteborgsregionen, men 
detta får mindre relativ betydelse på grund av 
dagbefolkningens storlek i Göteborg med omland. De 
regionala högskolorna har samtidigt en inbördes mindre 
betydelse i varandras geografier. 

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån skiljer sig åt mellan män och kvinnor. 
Andelen med eftergymnasial utbildning är högre bland 
kvinnor än bland män. I tabellen nedan framgår 
befolkningens utbildningsnivå i åldersgruppen 25–44 år 
som procentuell fördelning år 2015. 

Analys
Utbildningsnivåerna i Västra Götaland är i princip de 
samma som i riket. För en region som vill profilera sig 
inom till exempel kunskapsintensiv industri är ökad 
utbildningsnivå en viktig fråga. Andelen högutbildade är 
idag högst i Göteborg och övriga huvudorter samt utmed 
stråken mellan dessa. 

Förgymasial

utbildning

Gymnasial 

utbildning

Eftergymnasial 

utbildning

Uppgift saknas

Kv M Kv M Kv M Kv M

Länet 9% 11% 36% 46% 54% 40% 2% 3%

Riket 9% 11% 36% 45% 54% 40% 2% 3%

I tabellen framgår befolkningens utbildningsnivå i åldersgruppen 25–44 år som procentuell 

fördelning år 2015. (Källa: SCB, Utbildningsregistret. Om kvinnor och män i Västra Götaland 2016.)
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Livslångt lärande
De fysiska strukturerna i Västra Götaland kan bidra till att göra det 
livslånga lärandet möjligt genom att göra utbildningen tillgänglig. 
Detta kan självklart ske via fysisk tillgänglighet via infrastruktur och 
kollektivtrafik eller via digital teknik och infrastruktur. Bifogade kartor 
visar hur tillgängligheten till universitet och högskolor ser ut med bil 
respektive kollektivtrafik. (Källa: Tillgänglighetsatlas.)

Lärosäten och Science Parks i Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har tillsammans med andra aktörer format 
ett innovationssystem som syftar till att stimulera entreprenörskap 
och stödja utveckling av innovationer. 

Innovationssystemets lokalisering
Innovationsstödssystemet är uppbyggt av ”noder” som var och en har 
ansvar för några definierade områden. Noderna, science parks eller 
teknikparker, är samlokaliserade med universitet eller högskolor. 
Typiskt finns där inkubatorer, projektarenor och olika aktörer som 
stöder utveckling av företag och individer som Almi, Drivhuset, 
Connect Väst med flera.

Analys
De fysiska strukturerna påverkar, genom att erbjuda tillgänglighet, i 
hög grad förutsättningarna för att agglomerationsfördelar skall kunna 
uppstå. Dessa är i sin tur grunden för innovationsförmåga och ökad 
produktivitet. Ökad tillgänglighet antas därför generellt bidra till 
bättre förutsättningar för en innovations- och entreprenörsdriven 
utveckling. Innovations- och utbildningssystemets ”räckvidd” blir 
därför viktig för att bidra till den utveckling som VG2020 talar.
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Geografi i korthet
Västra Götaland är som ett Sverige i miniatyr – storstad och landsbygd, småsamhällen 
och mellanstora städer. Naturen växlar från kustlandskap till storskog, med slättmark 
och hagmarker däremellan. Länet består av 49 kommuner med skiftande karaktär. 
Västra Götalands landareal består av cirka 22 procent jordbruksmark och cirka 
62 procent skogsmark, resterande är bebyggd mark.

Utbildning, forskning och 
innovationsstödssystem i korthet
Utbildning och stöd till innovationer och entreprenörskap är viktiga faktorer för 
utvecklingen i Västra Götaland. De fysiska strukturerna kan bidra till den önskade 
utvecklingen genom att erbjuda tillgänglighet för människorna i Västra Götaland. 
Nuvarande lokaliseringar, i viss mån ”centraliseringar”, skapar förutsättningar för 
agglomerationsfördelar men förbättrad tillgänglighet till innovationssystemet skulle 
stärka förutsättningarna för den önskade utvecklingen. 

Arbetsmarknad i korthet
De lokala arbetsmarknaderna och ekonomierna i Västra Götaland har skilda 
tyngdpunkter vad gäller företagens inriktning och sysselsättningens 
branschkoncentration. Att arbetsmarknaden och näringslivet i och omkring Göteborg 
är starkt koncentrerat kring fordonsindustrin är tydligt. Borås lokala arbetsmarknad har 
däremot en tydlig specialisering inom textilområdet. Främst genom handel med 
textilier och kläder men också i form av tillverkning. Trollhättan-Vänersborg är 
koncentration av arbetstillfällen kring Flyg- (GKN) och Fordonsindustri (NEVS & Volvo 
Bussar) tydlig. I Skövde lokala arbetsmarknad dominerar istället motor- och drivline 
tillverkning genom Volvo Powertrain, Volvo Cars samt Volvo Penta. Möbeltillverkning 
(t.ex. Kinnarps & Gyllensvan) även en stark koncentration kring försvarsverksamhet 
genom flera regementen samt en stor jordbruksproduktion. 

Befolkning i korthet
Västra Götaland växer, till år  2035 väntas vi vara ca 1,95 miljoner invånare. Det innebär en 
ökning på i genomsnitt drygt 15 000 invånare varje år från år 2016. Det är flyttnettot, och då 
framförallt ett positivt utrikes flyttnetto som ökar vår befolkning. Befolkningsökningen och 
viss föryngring sker främst i redan stora kommuner, medan i kommungrupper med 
stadigvarande minskade respektive oförändrat befolkningsantal sker en tydlig förskjutning 
”uppåt” med tiden, det vill säga det blir allt större andelar i de äldre åldersgrupperna.

Tillgänglighet och funktionalitet i korthet
Tillgänglighet och funktionalitet i en geografi kan mätas på många olika sätt och 
tillgängligheten kan också avse olika typer av nyttigheter. När man talar om funktionalitet 
och tillgänglighet är det dock vanligen möjligheterna för möte mellan utbud och efterfrågan 
på arbete och arbetskraft som avses. I västra Götaland finns över hälften av alla jobb 
i Göteborgsregionen. Även kring Borås och i omlandet mellan Göteborg och Borås är 
tillgängligheten till arbete mycket god, ofta når de boende här över en halv miljon 
arbetstillfällen inom 60 minuters restid med bil. En relativt god tillgänglighet finns även i 
Södra Fyrbodal, det vill säga i trestadsområdet mellan Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. 
Omvänt, när det gäller utbud på arbetskraft gäller att befolkningen inte är lika koncentrerad 
som arbetsutbudet. 

Infrastruktur i korthet
Transportsystemet i Västra Götaland består av ett flertal väg- och järnvägsstråk som är 
viktiga för landet som helhet och för regionens egna transporter. Det är bristande kapacitet 
och robusthet i flera av stråken, speciellt i och kring Göteborg. Utmaningen är att avhjälpa 
dessa brister, särskilt på järnvägen. En annan utmaning är att öka det miljövänliga resandet, 
utan att tillgängligheten försämras. En utbyggd bredbandsinfrastruktur möjliggör ökad 
tillgänglighet till det allt större digitaliserade tjänsteutbudet. Utmaningen är att få till 
utbyggnaden på landsbygden och att kostnaden för anslutning inte blir orimligt hög.
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