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Förord
Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt och verksamheter
som syftar till att främja en hållbar regional utveckling. Samtliga projekt och verksamheter som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp genom regelmässig
och kontinuerlig insamling av information som gör det möjligt att se hur verksamheten
utvecklas. Mer djupgående utvärderingar görs även av program samt av flera verksamheter och projekt varje år.
Syftet med utvärderingen av insatser för omställning och förnyelse i Trollhättan och
övriga Fyrbodal är att få en ökad kunskap inför framtida omställningsinsatser. Utvärderingen har haft fokus både på process, resultat och effekter.
Utvärderingen har genomförts av Kontigo AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Uppdragsansvarig vid Kontigo AB är Peter Kempinsky.
Göteborg april 2016

Monica Emanuelsson
Analytiker, enheten för samhällsanalys
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0 Sammanfattning
Nedan redovisas en utvärdering av resultat och effekter av det omställningsarbete som följde i spåren av Saabs Automobiles konkurs i december 2011.
Det var Sveriges dittills största konkurs med 3 738 personer som förlorade
sina jobb vid Saab och dess underleverantörer.
Omställningsarbetets inriktning och ekonomi: Omställningsarbetet
omfattade insatser under åren 2012-2015 om cirka 515 mnkr. De viktigaste finansiärerna av programmet var Västra Götalandsregionen och regeringen.
Regeringens finansiering skedde genom medel till Västra Götalandsregionen,
arbetsförmedlingen, Högskolan Väst, Skolverket och Globaliseringsfonden.
Dessa svarade tillsammans för cirka 85% av finansieringen av programmet.
Omställningsprogrammet omfattade insatser inom fyra huvudområden och
byggde i stor utsträckning på redan etablerade och prövade metoder och arbetssätt:


Näringslivsutveckling



Kompetens och utbildning



Arbetsmarknadsåtgärder



Kollektivtrafik och infrastruktur
Arbetsmarknad och sysselsättning: Saabs konkurs drabbade regionen
hårt, samtidigt visar studien på en betydande återhämtning vad gäller till exempel arbetslösheten bland de som förlorade sina jobb som följd av konkursen.
Trollhättans kommun och även Grästorp och Vänersborg var särskilt drabbade. Där ökade arbetslösheten kraftigt och når sin topp 2012 för att sedan
minska. Även ungdomsarbetslösheten påverkas, den ökar för att nå sin topp
2011 för att sedan minska. Återhämtningen är dock svagare i Trollhättan,
Grästorp och Vänersborg.
2013 hade 59% av de fd anställda vid Saab och dess underleverantörer heltidsanställning. 16% var dock fortfarande helt utan arbete. Särskilt drabbade
var personer med låg utbildningsnivå, över 50 år gamla och utländsk bakgrund. Av de som var utan arbete 2013 var 45% i någon form av arbetsmarknadsåtgärd, 20% öppet arbetslösa, 22% hade ålderspension och 12% tex studerade.

Som följd av den försämrade situationen i Trollhättans FA-region har inpendlingen till regionen minskat och utpendlingen ökat, främst till Göteborgsregionen
Vi kan se en stark återhämtning av det vi brukar kalla företagstjänster (som
bland annat rymmer branscher som ingenjörer, tekniska konsulter mm), samt
till en del även IKT-branschen. Vilket indikerar att man i regionen har lyckats
behålla den kvalificerade tekniska kompetens som varslades i samband med
konkursen.
Omställningsarbetet var i stort framgångsrikt och flera framgångsfaktorer
kan urskiljas:


Det fanns en beredskap för de hot som fanns mot Saab och aktörerna förberedde sig tidigt för scenariot att Saab skulle gå i konkurs



Samverkan mellan aktörerna hade byggts upp under flera år sedan 2008 vilket gjorde att omställningsarbetet snabbt kunde komma igång



Inledningsvis drevs förberedelserna av en begränsad krets aktörer som efterhand kom att vidgas under genomförandefasen.



Arbetet hade karaktären av ”task force” med gemensam målbild snarare än
en traditionell programorganisation vilket gav momentum och handlingskraft



Arbetet byggde i stor utsträckning på uppskalning av redan etablerade metoder och arbetssätt vilket möjliggjorde en snabb start på det operativa arbetet



Globaliseringsfonden hade en viktig roll i genomförande som möjliggjorde
individuellt stöd på ett sätt som AF med sitt regelverk hade svårt att ge



Omställningskontoret och Innovatum hade centrala roller i Omställningsarbetet och var viktiga för de goda resultat som arbetet ledde till. Innovatums
roll kan ses som ett kvitto på betydelsen av det långsiktiga arbete med att utveckla delregionala innovationsmiljöer som Västra Götalandsregionen drivit
under drygt 10 år.
Lärdomarna från omställningsarbetet efter Saabs konkurs rör bland
annat skillnader i arbetssätt och förutsättningar när det handlar om en konkurs och inte en nedläggning av ett arbetsställe där arbetsgivaren finns kvar,
vikten av hitta former för inkludering samtidigt som det finns behov av att tidigt komma igång med förberedelser. Vidare utmaningen att få till samverkan
och flernivåstyrning där aktörernas olika roller, uppdrag och mandat kan försvåra en effektiv samverkan. Slutligen erfarenheterna av att arbeta med task
force och mobiliserande, snarare än programstyrningens mer formaliserande
inriktning – och om och hur dessa kan integreras.
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För att ta tillvara erfarenheterna och lärdomarna från omställningsarbetet efter Saabs konkurs i arbetet med regional utveckling och tillväxt ser vi följande
behov:


Löpande omvärldsanalyser för att identifiera och värdera möjliga risker och
hot kring branscher och företag som har betydelse för regionens utveckling



Värdera tidigt vilka behov av insatser som kan finnas vid en eventuell omställningssituation. Något som kan variera från en bransch till en annan och
även inom regionen beroende på socioekonomisk struktur



Arbeta långsiktigt så att samverkan redan är etablerad när regionen ställs
inför utmaningar av det slag som drabbade Fyrbodal detta så att centrala aktörer är involverade i arbetet – eller förstår varför man inte är lika involverad



Skapa gemensam insikt och handlingsberedskap hos centrala aktörer kring
omställningsdimensionen och vad en sådan situation kräver och förutsätter
av aktörerna



Tydliggör ansvars- och arbetsfördelning så att det finns en tydlighet kring
vilka möjligheter olika aktörer har att, beroende på vilket uppdrag man har,
medverka i omställningsarbetet



Utveckla arbetsformer och arbetsfördelning som inkluderar aktörer regionalt och lokalt utifrån ett omställningsperspektiv där kommunens näringslivsenhet och vuxenutbildning är viktiga delar



Synliggör omställningsdimensionen i de delregionala innovationsplattformarnas (som Innovatum) uppdrag och arbete
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1 Inledning
Till följd av Saab Automobiles konkurs i januari 2012 initierades ett omfattande omställningsarbete, med syftet att bidra till långsiktig förnyelse av näringslivet och för att skapa förutsättningar för tillväxt i regionen. Flertalet aktörer engagerades i insatserna, både på lokal, regional och nationell nivå.
Kontigo har anlitats för att utvärdera insatserna.

1.1 Syfte och övergripande frågeställningar
Syftet med utvärderingen är att samla kunskap från genomförandet av omställningsprogrammet inför framtida omställningsinsatser. Uppdraget har
både en beskrivande såväl som utvärderande/analyserande dimension. Det
betyder att uppdraget, jämte att utvärdera genomförandet samt resultat och
effekter av insatserna, även innefattar en beskrivning av genomförda insatser
och arbetsprocessen.
Utvärderingen innefattar både ett antal övergripande frågeställningar, såväl
som ett antal mer specifika frågor och områden som uppdragsgivaren vill ha
belysta.
Utvärderingens övergripande frågor rörande process och aktiviteter är:





Hur såg styrning, ledning och organisation ut i uppstarten och under genomförandet samt hur fungerade den? Vad skulle ha kunnat göras annorlunda?
Hur mobiliserades arbetet och vilka deltog? Var det några aktörer som saknades?
Hur såg samverkan ut och hur fungerade den?
Utvärderingens övergripande frågor rörande resultat och effekter är:




Vilka mätbara effekter av insatserna är möjliga att fånga?
Beskriv och värdera övriga effekter för insatser där Västra Götalandsregionen har haft en roll som medfinansiär och insatser som andra har drivit.
Utvärderingen innehåller vidare slutsatser och rekommendationer.

1.2 Metod och genomförande
Utvärderingen baseras på flera olika typer av underlag:


Desk research – Ett omfattande underlagsmaterial har granskats och analyserats. Materialet har samlats in med hjälp av uppdragsgivaren och de aktörer som på olika sätt deltagit i omställningsarbetet. Till underlagsmaterialet
hör bland annat slutrapporter från omställningsprogrammets olika delar



Intervjuer – 50 intervjuer har genomförts. Vi har genomfört intervjuer med
finansiärer, aktörer i omställningsprogrammets olika delar, med arbetsmarknaders olika parter, kommunrepresentanter, företag som antingen
vuxit eller valt att omlokalisera till Fyrbodal efter Saabs konkurs med flera.
Intervjupersonerna har identifierats i dialog med Västra Götalandsregionen.



Kvantitativ analys – baserat på statistik från SCB har vi genomfört en regionalekonomisk analys av utvecklingen av Fyrbodal efter Saabs konkurs. Vidare har vi genomfört en analys på individnivå av utvecklingen för de individer som förlorade sitt jobb vid Saabs konkurs.

1.3 Disposition av rapporten
I kapitel 3 redogörs för Omställningsprogrammet förutsättningar och inriktning samt genomförandeprocessen av programmet. Beskrivningen av genomförandet tar sin början i den samverkan som inleddes i samband med krisen
2008 och som var en viktig förutsättning för programmet. I kapitel 4 redovisas genomförande och resultat inom Omställningsprogrammets olika insatsområden. Detta baserat bland annat på redovisningar i slutrapporter från
programmet. I kapitel 5 görs en analys av vad som hände med de som var anställda på Saab Automobile innan konkursen. Vidare ges en övergripande
analys av hur regionens arbetsmarknad utvecklats under perioden efter Saabs
konkurs. Detta för att illustrera hur läget på arbetsmarknaden förändrades
dramatiskt vid tiden för konkursen, men även för att belysa läget i Fyrbodal
idag. Kapitel 6 sammanfattar slutsatser och utmaningar, samt våra rekommendationer och lärande för framtiden.
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2 Omställningsprogrammet
Hur arbetet inom Omställningsprogrammet utformats och genomförts sammanhänger med beslut och händelser innan konkursen. Detta då Omställningsprogrammet till stor del varit en fortsättning och uppväxling av redan
befintliga insatser och strukturer. För att förstå hur processen fungerat under
arbetets gång är det därför av vikt att beskriva och förstå de insatser som genomfördes under åren innan konkursen, från 2008 då finanskrisen kom att
påverka förutsättningarnas för hela fordonsindustrin.
I detta kapitel presenteras inledningsvis omställningsprogrammet. Det följs
av ett avsnitt som handlar om tiden från 2008 och fram till tiden före konkursen (Omställning). Därefter avhandlas tiden direkt innan konkursen och de
initiativ som togs månaderna innan konkursen (Krisberedskap). Därefter beskrivs händelseförloppet under konkursen och tiden därefter fram till programtidens slut 2014 (Krishantering). Slutligen kommenteras läget i dag.

2.1 Vägen mot konkurs
1989 köper General Motors, GM, 50 procent av Saab Scanias personbilsverksamhet och bildar det nya bolaget Saab Automobile AB. År 2000 tas bolaget
över till hundra procent av GM. Under perioden har Saab överkapacitet och
svårigheter att komma upp i volym. Det innebar att Saab var lönsamt endast
under tre år (1994, 1995 och 2001) under de år som GM ägde företaget1.
2004 tillkännagav GM att fabrikerna i Trollhättan (Saab) och Rüsselheim
(Opel) skulle konkurrera om var produktionen av nya modeller skulle ske. För
att behålla bilindustrin i Trollhättan fördes förhandlingar med regeringen
samt lokala och regionala aktörer. Det ledde till att regeringen beslöt att göra
investeringar i infrastruktur i regionen. Saab förlorade konkurrensen om tillverkningen av nya bilmodeller, men GM beslöt trots detta att fortsätta tillverkningen i Trollhättan. 2007 beslöt regeringen om ”Trollhättanpaketet”, en
satsning för att stärka förutsättningarna för bilindustrin i regionen.
Den finanskris som startade i oktober 2008 drabbade bilindustrin globalt
hårt. Som följd av krisen meddelande GM att de hade som avsikt att sälja
Saab. Koenigsegg Group gick in som eventuell köpare, men köpet avbröts i
under hösten 2009. Den 23 februari 2010 undertecknades ett köpekontrakt
mellan General Motors och Spyker Cars.

1

Laven F; Bergström O; Case Study: Saab Automobile Trollhättan, Eurofound project: ‘Effects
of restructuring at regional level and approaches to deal with the consequences’
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Under 2010 och 2011 går företaget alltmer dåligt. Produktionen drabbas av
produktionsstopp på grund av likviditetsproblem och obetalda fakturor till
underleverantörer. Vid midsommar 2011 meddelar företaget att de inte kan
betala ut löner. Beskedet om konkurs kommer den 19 december 2011.
Saabs Automobiles konkurs var Sveriges dittills största konkurs med 3 738
personer som varslades för Saab och dess underleverantörer. Detta innebar
en snabb ökning av arbetslösheten i de hårdast drabbade kommunerna. För
att förstå omfattningen av konkursen kan vi jämföra med exempelvis Sony
Ericsson i Lund som under 2012/2013 säger upp cirka 300 personer, eller
med Astra Zeneca som säger upp drygt 1 200 personer, eller Ericsson i Gävle
som lade ner och sa upp 856 anställda och 300 konsulter.2 Nedläggningen av
Saab i Trollhättan slår alltså hårdare än tidigare konkurser och dessutom i en
region med relativt hög arbetslöshet redan innan konkursen.

2.2 Omställningsprogrammet
Konkursen ledde till att ett omställningsprogram sjösattes och en rad åtgärder kunde sättas igång. Tanken var att åtgärderna dels skulle ge snabb effekt
på arbetslösheten, dels bidra till en långsiktig förnyelse av näringslivet och
skapa förutsättningar för tillväxt. De kommuner som ingick i satsningarna
blev samtliga kommuner i Fyrbodal samt kommunerna Essunga, Grästorp
och Lilla Edet. Hösten 2012 anslöts även Vara kommun till samarbetet.3
Fokus i insatserna har legat på att ta tillvara på tillgänglig kompetens hos berörda arbetstagare, att stärka utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag i
både närområde och omgivningen, samt att skapa goda förutsättningar för att
utveckla nya verksamheter.
Strategin för Omställningsprogrammet har varit att förstärka och utveckla redan befintliga aktörer och strukturer, snarare än att bygga upp en ny sammanhållen programorganisation. Strategin hade stor betydelse för genomförandet av insatserna, bland annat genom att aktörerna i princip omedelbart
har kunnat agera och växla upp arbetet.
Omställningsprogrammet omfattade insatser inom fyra huvudområden:


Näringslivsutveckling



Kompetens och utbildning



Arbetsmarknadsåtgärder



Kollektivtrafik och infrastruktur

Saab i konkurs: en extrem omställning. Trygghetsrådet, 2014
Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
2
3
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En redovisning av genomförande av åtgärder och resultat inom omställningsprogrammets olika insatsområden finns i kapitel 4.
Omställningsprogrammet skapades inte som ett sammanhållet program, utan
är snarare resultatet av en stor mängd insatser med syfte att utveckla näringslivet och skapa tillväxt i Trollhättan med omnejd. Detta medför att det inte
finns några framtagna mål med programmet som helhet och inte heller en
framtagen programlogik. Det har även medfört att målformuleringarna och
resultatredovisningen ser olika ut för programmets olika delar.
Därför har Kontigo i denna del av uppdraget i efterhand tagit fram en programlogik för att se hur de olika delarna hänger samman och för att undersöka vilken typ av resultat och effekter som kan förväntas följa av programmets olika insatser. Denna illustreras i figur 1 nedan.
Figur 1. Omställningsprogrammets projektlogik

Vilka behov
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insatserna
åtgärda?
Vilka
förutsättningar finns?

Vilka resurser
tillförs och vilka
insatser
genomförs för att
åtgärda
identifierade
behov?

Behov

Mål och Insatser

Hur genomförs
insatserna? Vilka
aktörer deltar?
Vem är
målgruppen? Hur
fungerar styrning
och samverkan?
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Vilka kvantitativa
resultat kan
identifieras? Ex
antal deltagare,
nya tjänster etc.

Omedelbara
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Finns
mätbara
förändringar
hos aktörer,
deltagare och
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lärandet på
systemnivå?

Mätbara resultat

Lärande

Kritiska faktorer (interna och externa hinder och förutsättningar) för resultat/effekter

Källa: Kontigo

2.3 Finansiering
Arbetet med omställningen efter Saabs konkurs innebar ett omfattande arbete som innefattade en rad olika insatser och satsningar. En rad olika myndigheter och förvaltningar bidrog som finansiärer till genomförandet av Omställningsprogrammets olika delar. Som nämnts ovan var omställningsprogrammet inget program i egentligen mening med en sammanhållen struktur
vad gäller mål, programbeskrivning och arbetsformer. Detta gäller även
finansieringen och den ekonomiska styrningen som inom den ram som gavs
av programmet i hög grad var decentraliserad till olika aktörer för de delar
som man arbetade med inom programmet. Den ekonomiska styrningen och
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uppföljningen är främst kopplad till de olika aktörerna och inte till programsatsningen som helhet.
Sammantaget har Omställningsprogrammet inneburit omfattande satsningar
och investeringar i regionen. Sammantaget handlar Omställningsprogrammet
om en satsning på cirka 515 mnkr kronor under perioden 2012 till 2015. I tabellen nedan redovisas en sammanställning över finansieringen av programmet. Sammanställningen baseras på slutrapporter och ekonomiska sammanställningar från de aktörer som medverkat som finansiärer i programmet
samt i vissa fall även på intervjuer och avser utbetalda belopp.
Tabell 1. Omställningsprogrammets finansiering 2012-2015

Finansiär
Västra Götalandsregionen – regionala medel
Västra Götalandsregionen – statliga medel

Summa (milj kr)
50
50,2

Trollhättans Stad

3

Fyrbodals kommunalförbund

3

Högskolan Väst

168

Yrkeshögskolan

39,3

Skolverket

23,1

Arbetsförmedlingen

100,9

ERUF

16,6

Globaliseringsfonden

61,3

SUMMA

515,4

Källa: Kontigo

Av tabellen framgår att de viktigaste finansiärerna av programmet var Västra
Götalandsregionen (som gick in med både regionala och statliga medel), Högskolan Väst, Arbetsförmedlingen samt Globaliseringsfonden. Dessa svarade
tillsammans för cirka 85% av finansieringen av programmet.
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2.4 Målgrupp
Saabs konkurs berörde direkt ca 3 300 personer, varav cirka hälften är tjänstemän och hälften arbetare4. Ytterligare ca 500 personer förlorade sitt jobb
vid företag som var underleverantörer till Saab. Totalt uppgick målgruppen
som varslades för Saab och dess underleverantörer till 3 738 personer. De
flesta av dessa skrevs in på Arbetsförmedlingen i samband med konkursen.
Av de 3 738 personerna har 3 402 personer någon gång varit inskrivna på Arbetsförmedlingen fram till 30 april 2014.5
Personerna som berördes av konkursen var bosatta i totalt 71 kommuner,
merparten fanns i Trestadsområdet som innefattar kommunerna Trollhättan,
Vänersborg och Uddevalla. Utbildningsbakgrunden hos målgruppen varierade från förgymnasial utbildning kortare än 9 år upp till forskarutbildning.

2.5 Globaliseringsfonden
Regeringen ansökte om medel till Europeiska Globaliseringsfonden. Detta
som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie arbete och syftade till
att erbjuda åtgärder för dem som blivit uppsagda från Saab och dess underleverantörer. Kravet var att personerna skulle vara inskrivna som arbetslösa
hos Arbetsförmedlingen. Ansökan omfattade 10 910 000 euro, men utfallet
slutade på dryg 15 000 000 euro (som skulle medfinansierades till 50%, i
praktiken blev dock enligt slutrapporten medfinansieringen högre). Beslut om
att bevilja medel togs i december 2012, men insatserna påbörjades redan i
juni 2012 efter ett regeringsbeslut.
Genom globaliseringsfonden gavs Arbetsförmedlingen en möjlighet att erbjuda icke-prioriterade grupper reguljär utbildning med aktivitetsstöd. Det
betyder att Arbetsförmedlingen gavs möjlighet att arbeta proaktivt mot nyarbetslösa från Saab, utöver det ordinarie uppdraget att genomföra insatser
för personer långt från arbetsmarknaden. Inom ramen för det reguljära utbildningssystemet kunde Arbetsförmedlingen dessutom genom globaliseringsfonden köpa utbildningar istället för att som i vanliga fall gå via upphandling. Globaliseringsfonden möjliggjorde alltså för Arbetsförmedlingen att
agera mer flexibelt.
Innan det blev klart med finansiering från globaliseringsfonden beskriver
flera intervjuade det som att regelverket försvårade samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och TSL Trygghetsfonden. Diskussionerna som uppstod berörde främst vem som skulle betala utbildningsinsatser och vilka grupper av
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Saab i konkurs: en extrem omställning. Trygghetsrådet, 2014
Lägesrapport Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab, 2014-06-03
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arbetslösa som skulle prioriteras. I och med att Globaliseringsfonden trädde
in förbättrades relationerna dem emellan.
I princip alla intervjuade med inblick i Arbetsförmedlingens arbete och arbetet inom Globaliseringsfonden betonar vikten av Globaliseringsfonden.6 Det
handlar om att möjliggöra en mängd insatser för industriarbetare, som annars hade varit svåra eller omöjliga att erbjuda (tjänstemännen var i mindre
behov eftersom de till stor del var mycket eftertraktade på arbetsmarknaden).
Bland annat handlade det om att kunna erbjuda försörjning under utbildning,
något som utvärderingen visar var avgörande för möjligheten att vidareutbilda sig bland många av de uppsagda. Detta på grund av rädsla för belåning
under en period av ekonomisk osäkerhet, men också eftersom vissa av de
uppsagda var för gamla för att få studielån.

2.6 Omställning – Finanskrisen 2008 och framåt
2.6.1 Mobilisering, deltagande och samverkan
Fordonsindustrin drabbas hårt vid finanskrisen vilket slår hårt mot tillverkningen vid Saab. Till följd av finanskrisen blev därmed flertalet aktörer i Fyrbodal med omnejd medvetna om riskerna med beroendet av fordonsindustrin. Det medförde att det tidigt fanns insikt om behovet av omställning av
näringslivet. Detta medförde också att det tidigt fanns kontinuerlig kontakt
mellan Saab, Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, fackliga parter och kommunen. Redan hösten 2008 samlade Trollhättans Stad, på uppdrag av kommunerna i Fyrbodal, de lokala aktörerna i syfte att följa utvecklingen mot bakgrund av de varsel som hade börjat komma under hösten 2008.
Under 2009, när en försäljningsprocess av Saab påbörjades, överfördes ansvaret till Arbetsförmedlingen som utvidgade deltagandet i gruppen. Under
2009 samarbetade även Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionen om
möjliga insatser vid en eventuell nedläggning av Saab. Det som då kallades
Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt startade i februari 2010
med uppgift att aktivt stödja utveckling och diversifiering av näringslivet.
Trollhättans stad fick i uppdrag att leda arbetet. Deltagande kommuner var
Trollhättans Stad, Vänersborg, Udde-valla, Åmål, Färgelanda, Dals Ed och
Tanum.

Detta att jämföra med den mer kritiska bedömningen av Globaliseringsfondens betydelse som
Riksrevisionen gör i sin granskning av omställningen vid Volvo Cars. Riksrevisionens slutsats är
att de utbildningsinsatser som genomfördes var både ineffektiva och onödiga för de varslade som
grupp och att tillgången till finansiering från Globaliseringsfonden har inneburit en alltför ensidig
fokusering på omställning till arbete i andra branscher. Se vidare Utbildningsstödet till varslade
vid Volvo Cars – omskolad till arbete, RiR 2015:1.
6
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Fyrbodals fordonskommuners omställningsprojekt arbetade med företagsutvecklingsinsatser under perioden 2010 till våren 2012, då verksamheten förändrades till Omställningskontoret+. Den redan etablerade verksamheten
och upparbetade kontakter och erfarenheter underlättade möjligheten att utveckla och växla upp arbetet genom bildandet av Omställningskontoret+. En
av de intervjuade uttrycker det så här:
Det [dvs förhistorien, vår anm.] hade stor betydelse för resultatet, för vi
startade inte från noll, utan fortsatta och utvecklade det som redan
fanns. Det fanns redan ett etablerat arbetssätt och en samverkan. Vi arbetade på, på samma sätt, men betydligt större.
Under 2009, efter att det kom signaler från GM kring att lägga ner Saab i
Trollhättan, bildades Omställning för Framtiden, OMF. OMF var en samverkansgrupp med deltagande aktörer från Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet,
Startkraft, Saab, högskola och lärosäten i regionen samt Trollhättan kommun.
Men hjälp av OMF utvecklades tidigt upparbetade relationer mellan deltagande aktörer. Intervjuerna visar med tydlighet att detta samarbete tidigt i
processen varit en viktig framgångsfaktor i det arbete som sedan initierades i
samband med Saabs konkurs. Intervjupersonerna betonar samstämmigt
OMF:s betydelse vad gäller att snabbt komma igång med insatser och tillsammans finns lösningar på uppkomna problem.
Några av de intervjuade betonar även betydelsen av OMF:s informella och
obyråkratiska karaktär med syfte att utbyta idéer och kunskaper med
varandra, något som anses ha bidragit till god dialog och gott samarbete.
Materialinsamlingen visar att gruppen var uppskattad och att många bra
idéer och samverkansformer skapades, vilket lade en god grund för det fortsatta arbetet efter Saabs konkurs.

2.6.2 Styrning, ledning och organisation
Redan vid finanskrisen 2008 startade en diskussion mellan Trollhättan stad
och Västra Götalandsregionen gällande krisen i fordonsindustrin och vad som
skulle krävas för att den skulle överleva. Arbetet med att ta fram en handlingsplan inleddes redan då. Under sommaren 2011 involverades även regeringen i detta arbete. Arbetet resulterade i att aktörerna arbetade fram två
handlingsplaner, baserat på olika scenarier. Det bidrog även med att aktörerna redan hade ett etablerat samarbete och en plan för vad som skulle
hända om krisen blev ett faktum. Materialinsamlingen visar att detta medförde att arbetet då kunde initieras snabbt och att alla tidigt visste sin roll i arbetet.
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OMF bemannades med personer tydligt beslutsmandat i deltagande organisationer. Detta menar en av deltagarna i OMF var en framgångsfaktor i arbetet, eftersom det underlättade beslutsfattande och agens.
Materialinsamlingen visar att omställningsstödet hade stor betydelse för tiden innan konkursen. Detta eftersom det skapade trygghet bland de anställda. Det medförde att enbart ett fåtal av de anställda lämnade företaget
när det började svaja och till att kompetensen därmed bevarades inom företaget fram till slutet.
Även Saabs kontinuerliga kommunikation med de anställda skapade trygghet
under perioden fram till konkursen.
En framgångsfaktor som lyfts av flera av de intervjuade är vikten av att tidigt
planera för det värsta redan under 2008-2009 planera för vad som skulle ske
om krisen inom fordonsindustrin fördjupades. En viktig lärdom som lyfts av
flera intervjupersoner är alltså vikten av att tidigt ta fram riskanalys och
handlingsplan så att arbetet snabbt kan komma igång om krisen blir verklighet.

2.7 Krisberedskap – Sommaren 2011 fram till konkurs
2.7.1 Mobilisering, deltagande och samverkan
Under hösten 2011 tog Arbetsförmedlingen fram en handlingsplan för vad
som skulle ske om Saab gick i konkurs. Deras ansvar var att ta fram en plan
och att delge andra centrala aktörer vid behov. Detta gjordes i hemlighet, eftersom det var en känslig fråga.
Arbetsförmedlingen i Trollhättan fick grönt ljus av sin generaldirektör för att
förbereda för värsta scenariot. I Trollhättan byggde man därför upp ett nytt
kontor för att klara den anstormning som en konkurs skulle innebära. Ett arbete som i stor utsträckning fick ske i hemlighet. I november 2011 stod kontoret klart med lokal, utrustning osv. Syftet med detta var att så snabbt som
möjligt kunna leva upp till sitt ansvar att skriva in alla nya arbetslösa och säkerställa att de kunde få ut sin lönegaranti. Planen var att kunna skriva in alla
dryga 3 000 personer på två veckor. Och det fanns en gemensam vision att
underlätta för de uppsagda så de inte skulle skickas runt mellan kommunerna.
En vecka innan konkursen rekryterades en chef för Arbetsförmedlingens kontor i Trollhättan och dagen efter konkursen stod 60 arbetsförmedlare redo att
genomföra de massinskrivningar som konkursen förorsakade.
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Även Trygghetsrådet mobiliserar inför konkursen. Inför konkursen kallar
TRR in 20 extra rådgivare, både nyrekryteringar och från övriga kontor runt
om i landet.

2.7.2 Styrning, ledning och organisation
Arbetet med att ha fram handlingsplaner för olika aktörer för en eventuell
konkurs gjordes i hemlighet. Utåt uppvisades stöd för företaget. Detta för att
undvika oro och utåt sett stötta Saab och visa att man trodde på företagets
framtid. Emellertid fanns genomarbetade planer för vad som skulle ske utifall
företaget skulle gå i konkurs. Många av de intervjuade anser att detta varit en
god strategi för att både stödja företaget och skapa en beredskap om det
värsta skulle hända. En person uttrycker det så här:
Utåt gick man ju ut och sa att man litade på företaget och de är starka
osv. Under 2011 när problemen började för Saab igen, då hade man ju
arbetat tillsammans i en grupp för om det skulle krisa igen, och det fanns
alltid en plan B. Det är den absolut viktigaste lärdomen – att planera för
det värsta men att inte kommunicera ut det för att slippa panik. Kommunicera till liten krets.
Under sommaren 2011 involverades även regeringen i Trollhättan stads och
Västra Götalandsregionens arbete med framtagande av handlingsplan för en
eventuell konkurs. Det gjorde att det fanns en samsyn och öronmärkta resurser som snabbt kunde skjutas till Omställningsprogrammet omedelbart vid
konkursen.

2.8 Krishantering – från konkursen årsskiftet 2011/12
2.8.1 Mobilisering, deltagande och samverkan
Många av de intervjuade betonar Trollhättan stad roll som betydelsefull i processen. Majoriteten lyfter just Trollhättan stad som den mest drivande aktören i omställningsarbetet. En av de intervjuade uttrycker det så här:
Att Trollhättan stad var med och såg till att vi samarbetade och de var
sammankallande, det var en framgångsfaktor. Framförallt i början
var det jätteviktigt.
Trots att Omställningsprogrammet inte haft gemensamt framtagna mål så visar intervjumaterialet med tydlighet att alla inblandade haft en gemensam
problembild och en gemensam vision. Det handlade om att lyfta Trollhättan
och övriga Fyrbodal ur krisen och gå stärkta ur hela processen. Det skapade
ett lösningsfokuserat arbete hos de olika aktörerna, vilket varit en tydligt
framgångsfaktor i arbetet.
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Omställningsarbetet involverade en stor mängd aktörer. Generellt visar materialinsamlingen att samverkan fungerat mycket bra under hela processen
både före och under konkursen. Detta har varit en viktig framgångsfaktor i arbetet.
Ett annat viktigt skäl till att samverkan överlag fungerat bra är att i princip
alla aktörer haft en gemensam krismedvetenhet och tillsammans arbetat för
att krisen skulle bli så mild som möjligt. Det handlade om att mildra krisen,
stötta de uppsagda, skapa arbetstillfällen, skapa framtidstro och se till att de
uppsagda kan bo kvar i bygden. Visst finns det olika delmål hos involverade
aktörer, men i det stora hela fanns en gemensam vision om Fyrbodals framtid. Det medförde att aktörerna hade ett lösningsfokuserat förhållningssätt,
vilket underlättade samverkan. En av de intervjuade säger:
Alla aktörer drev på utifrån sina perspektiv. Västra Götalandsregionen hade helhetsperspektivet och det var viktigt. Trollhättan stad
agerade utifrån sitt lokala perspektiv och det är ju deras uppdrag. Det
viktiga är att de samverkade och det blev bra.
Intervjumaterialet visar att olika aktörers uppdrag ibland krockade med
varandra och att vissa aktörer delvis skulle kunnat konkurrera med varandra.
Men alla involverade ville lyckas, vilket bidrog till att de snarare tog hjälp av
varandra och tillsammans utformade kompletterande roller. Exempel på sådana aktörer är Innovatum och Omställningskontoret.
Som redan nämnts är deltagande aktörer överlag mycket positiva till det samarbete som präglat Omställningsprogrammet. Det finns även viss kritik och
självkritik bland aktörerna. Både Omställningskontoret+ och Trollhättan stad
självkritiska när det kommer till samarbetet med kommunerna. Man är ense
om att kommunikationen och förankringen med Fyrbodals-kommunerna borde fungerat bättre. Även de kommuner vi talat med har lyft denna kritik. Bristen på information till kommunerna har medfört att de inte känt sig fullt ut
delaktiga och flera av de intervjuade anser vidare att de varit en outnyttjad resurs vad gäller kontakter till och kunskap om det lokala näringslivet. Det finns
också kritik som handlar om att vissa insatser, exempelvis Innovatum, haft ett
för stort fokus på Trollhättan. Några personer som intervjuats på näringslivsenheter i medverkande kommuner har lyft behovet av att besöka fler kommuner.
En anledning till att kommunikationen med deltagande kommuner brast, vilket framkommer i intervjumaterialet, är att det var skarpt läge när konkursen
var ett faktum och att tid till kommunikation och förankring då saknades, eftersom all tid lades på att komma framåt och arbeta i enlighet med krisplanen. Samtidigt ville aktörerna inte kommunicera ut krisplanen innan konkur-
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sen eftersom aktörerna utåt ville visa att de trodde på och ville stötta företaget. Några aktörer är dock självkritiska och menar att tiden som krävs borde
investerats och fler och tätare möten borde arrangerats, eftersom kommunerna är så pass viktiga aktörer exempelvis när det gäller att nå ut till små och
medelstora företag i ett stort geografisk område. Det har därför varit viktigt
att etablera ett så stort samarbete som möjligt med de medverkande kommunernas politiker och tjänstemän. Dessutom menar några intervjupersoner att
det är tidskrävande att i efterhand hantera det missnöje som uppstår.
Omställningskontoret+ menar att:
Kanske skulle gjort annorlunda att engagera näringslivsenheterna i
de olika kommunerna tidigt. Där gjorde jag en miss, jag var inte medveten då, men de är kanske den viktigaste samarbetspartnern man
kan ha i ett sådant här projekt. De kom in efter vi hade dragit igång.
Jag hade nu så här i efterhand stämt av idéerna med dem direkt innan
vi drog igång. Om jag gjort det så hade jag nu sluppit många diskussioner som kom efteråt, ex ifrågasättande, varför gjorde ni si el så. […]
Förankringsprocessen skall in väldigt tidigt och det hade jag absolut
gjort idag. […] De kom in när processen redan var igång och det finns
en risk att de kände sig överkörda.
Arbetsförmedlingen var en strategiskt viktig och sammanhållande aktör under hela omställningsarbetet. Utvärderingen visar emellertid att det funnits
viss kritik kring Arbetsförmedlingen och dess roll i omställningsarbetet. Till
stor del handlar det om missförstånd kring Arbetsförmedlingens uppdrag
och hur detta påverkar myndighetens möjlighet att agera vid stora massuppsägningar som vid konkursen av Saab.
Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som går ut på att prioritera personer
med stora behov som står längt från arbetsmarknaden, snarare än nyarbetslösa, såsom de personer som förlorade jobbet efter nedläggningen av Saab.
Detta medförde att Arbetsförmedlingen inte alltid kunde godkänna de insatser som andra aktörer efterfrågade från dem. Och detta skapade vissa motsättningar och kritik från bland annat Startkraft. Så här i efterhand finns det
förståelse för de begränsningar som Arbetsförmedlingens uppdrag medför
och det finns även insikter hos Arbetsförmedlingen kring behovet av att vara
tydliga med vad Arbetsförmedlingen kan och inte kan göra. Detta är lärdomar
att föra vidare till framtida omställningsprocesser.
Arbetsförmedlingens uppdrag att arbeta med personer långt från arbetsmarknaden medförde vidare att de aldrig släppte insatser mot långtidsarbetslösa
personer. Tack vare detta har, enligt intervjupersoner på Arbetsförmedlingen,
undanträngningseffekterna blivit små. Intervjupersonerna menar att de till en
början inte hade tid eller möjlighet att arbeta med denna målgrupp i samma
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utsträckning som tidigare eftersom det var väldigt tidskrävande att skriva in
alla nyarbetslösa. Men snart upptogs arbetet inom det ordinarie uppdraget
igen.
En viktig roll som Arbetsförmedlingen hade var att snabbt få fram en ansökan till Europeiska Globaliseringsfonden. Framtagande av ansökan påbörjades efter ca 1,5 vecka efter konkursen. Arbetsförmedlingen var ansvarig för
ansökan, men arbetet skedde i dialog med OMF. I mitten av februari var ansökan klar.
Det tog sedan ett tag innan ansökan skickades in och Arbetsförmedlingen anser själva att de fick ligga på regeringen för att detta skulle ske. Detta medförde att medlen kom senare än beräknat. Emellertid visar materialinsamlingen att detta inte enbart varit en motkraft i arbetet. Vissa av de intervjuade menar att det var positivt att det tog ett tag innan medlen kom eftersom det gjorde att vissa av de som sades upp från Saab hann fundera över
sin framtid och komma fram till beslutet att vidareutbilda sig. Detta menar
vissa av de intervjuade krävde en viss process för somliga.
En försvårande faktor för att få ut personer i nya arbeten och som identifierats i utvärderingen är att i och med att det var en konkurs, och inget varsel,
så försvann Saab:s personalavdelning från en dag till en annan. Det gjorde
att det inte gick att få fram dokumentation, CVn, eller betyg från kurser och
kvalifikationer. För vissa anställda, framförallt för dem som saknade en formell utbildning men genom gjort intern karriär på Saab, var detta försvårande. Det medförde att vissa anställda inte kunde styrka sina kvalifikationer
med dokumentation vilket försvårade och försenade validering och nyanställning. Till följd av att dokumentationen kring de anställda på Saab inte fanns
tillgängligt anställde Trygghetsrådet en person från Saabs HR-avdelning. Det
var en lyckosam strategi för att skapa förståelse för Saabs verksamhet och den
tillgängliga kompetens som fanns i form av de tidigare anställda på Saab.
Intervjuerna visar att Saab tog ett stort socialt ansvar i Fyrbodal, cirka 200
av de anställda hade anpassade arbeten och inte fullt ut var arbetsföra. Förutom detta så var ca 20-25 personer långtidssjukskrivna. För att få ut sin lönegaranti friskskrev de sig och skrev in sig på Arbetsförmedlingen. Ingen var
förberedd på detta och det tog ganska lång tid innan det blev tydligt att vissa
personer aldrig skulle gå att matcha till nya jobb eller överhuvudtaget arbeta
igen. En intervjuperson uttrycker det så här:
Facket kunde nog förberett oss mer på att alla inte var arbetsföra. Det
gick inte bara att matcha. […] Det tog för lång tid tycker jag att hitta
de personer som var i behov av specifikt stöd. Efter 6-7 månader hittade vi ytterligare personer med stora behov.
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2.8.2 Styrning, ledning och organisation
Uppbackning och stöd från politiken på lokal nivå, men även regionalt och
nationellt har varit en viktig framgångsfaktor. I princip alla som intervjuats
betonar vikten av det stöd de känt från början från politiken på både lokal och
regional nivå.
Strategin för omställning hos finansiärerna har varit att förstärka och utveckla befintliga strukturer, snarare än att bygga upp nya projektorganisationer. Detta kan medföra vissa risker eftersom deltagande aktörer riskerar att
arbeta mot olika mål och med olika syften. Utvärderingsteamet kan se att
olika aktörer kan ha haft lite olika mål med sina insatser, bland annat kopplat
till krishantering kontra omställning. Materialinsamlingen visar med tydlighet att involverade aktörer ser detta som en framgångsfaktor i arbetet. Detta
eftersom det medförde att arbetet kunde initieras omedelbart utan långa ledtider. En stor mängd aktiviteter och initiativ startades upp eller växlades upp
på mycket kort tid. Det medförde att det i princip knappt funnits något startsträcka i uppstarten av programmet. Snarare har verksamheterna genom hela
processen haft god styrfart. Två av de intervjuade uttrycker det så här:
Styrning och ledning fungerade bra tack vare att vi använde redan
befintliga strukturer…. Ska man göra det på andra håll i landet så är
ett råd att scanna av och se vad har fungerat förr och vilka organisationer som man kan bygga vidare på. Det stora problemet är att man
annars får börja från noll och då hinner tiden gå innan man är igång.
Använd befintliga organisationer och förstärk dem.
En lärdom är att förstärkning av befintliga strukturer är helt rätt
strategi! Det är så lätt att vilja göra nytt, men när man har fungerande strukturer så är det snabbaste sättet att komma igång.
OMF gavs ansvaret att verka som styrgrupp att ta hand om de medel som regeringen tilldelades från Europeiska Globaliseringsfonden. På så vis utvecklades OMF från att vara en mer informell samverkansgrupp till att bli en formaliserad styrgrupp. Det var Arbetsförmedlingen som hade det yttersta ansvaret i OMF och de redan etablerade samverkansrelationerna mellan berörda aktörer underlättade, enligt berörda intervjupersoner, arbetet med Globaliseringsfonden.
Intervjuerna visar att Arbetsförmedlingen i Trollhättan kände viss frustration
över att inte kunna genomföra intensiva insatser mot nyarbetslösa från Saab.
Detta föranledde också viss kritik från framförallt Trygghetsfonden. Europeiska Globaliseringsfonden medförde att Arbetsförmedlingen därefter kunde
agera mer proaktivt gentemot de personer som förlorade jobbet både på
Saab och hos underleverantörer, bland annat kunde de då gå in med utbildning och andra insatser för de uppsagda. Det underlättade också samverkan
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eftersom kritiken mot Arbetsförmedlingen då avtog. En av de intervjuade på
Arbetsförmedlingen säger:
Vi jobbade med Globaliseringsfonden och det var viktigt. När vi väl
fick de medlen då är det EU-direktiven som styrde och det gjorde att vi
kunde jobba mycket mer proaktivt än tidigare.
När konkursen var ett faktum åkte representanter från regeringen omedelbart
till Trollhättan. Eftersom dialogen redan inletts innan konkursen och en plan
B tagits fram så kunde dåvarande näringslivsministern och statssekreteraren
utlova resurser för näringslivsutveckling och till skola och högskola redan på
plats i Trollhättan.
Den strategi regeringen använde var att låta VGR själva förfoga över medlen.
Det ansågs viktigt att växla upp de medel de själva förfogade över, men samtidigt låta regionen och kommunen som har bäst kännedom om resurser och
behov ta beslut om var medlen skulle göra störst nytta. Det ansågs vara en lokal och regional process hur man bäst skulle använda medlen för att göra
mest nytta. Tanken var dessutom att det var bäst att förstärka redan befintliga
aktörer, snarare än att bygga upp något nytt. Detta eftersom det ansågs vara
den snabbaste och mest effektiva strategin. Så här i efterhand framstår det
som ett klokt beslut.
Landshövdingen och ordförande i regionutvecklingsnämnden fick ett gemensamt uppdrag som varselsamordnare i samband med den ekonomiska kris
som följde i finanskrisens spår 2008. Intervjuerna indikerar att nedläggningen av Saab var en så pass viktig politisk fråga att regeringen var mer aktiv
än i andra liknande fall. Något som bland annat innebar att myndigheter, regionen och kommuner snarare vände sig direkt till regeringen vid behov och
inte till länsstyrelsen.. Samtidigt menar flera intervjupersoner att Länsstyrelsen varit osynlig under omställningsprocessen och främst haft betydelse vad
gäller lönegarantin där man har ett formellt ansvar. Med tanke på att det regionala utvecklingsansvaret ligger på VGR så måste denna rollfördelning ses
som naturlig.

2.9 Efter programtidens slut 2014
Så här i efterhand ser vissa av de intervjuade nedläggningen av Saab som ett
viktigt lärande kring hur man kan och bör arbeta med större omställningsprocesser. Förhoppningen hos vissa av de tillfrågade är att kunskapen om att
samarbeta, planera för det värsta och arbeta med ordinarie strukturer ska
kunna spridas vidare. Vissa ser idag även omställningsarbete som en löpande
kontinuerlig process, snarare än att det var något som gjordes åren efter nedläggningen av Saab. Några av de intervjuade menar att de har omställning
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hela tiden, eftersom industrier läggs ner eller riskeras läggas ner hela tiden,
om än inte i samma omfattning som vid Saab. Hanteras de rätt kan de tom i
förlängningen bidra till något gott, menar en av de intervjuade från en av deltagande kommuner:
Lärdomen är att omställning är en omställningsprocess som sker, och
den kan vara både negativ och positiv. Och man måste ha en beredskap. Och den är väldigt god här i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen lägger mycket resurser på detta. Vi har det otroligt bra
här. Det finns många aktörer som stöttar näringslivet och företagare.
Utvärderingen visar att samverkan mellan kommunerna är starkare idag än
innan nedläggningen av Saab. Samarbetet inom omställningsprogrammet har
bidragit med visst policylärande genom att kommunerna upptäckt vikten och
fördelarna med samverkan. Ett exempel på ett sådant samarbete är Position
Väst.
Intervjumaterialet indikerar också att det idag finns en större medvetenhet
kring vikten av ett diversifierat och levande näringsliv på lokal nivå.
EU-projektet Omställningskontoret+ upphörde den 31 december 2014. Delar
av verksamheten finns dock fortfarande kvar. Bakom verksamheten står
Trollhättans Stad, Fyrbodals kommunalförbund och VGR.

2.10 Summering och slutsatser
Sammanfattningsvis kan sägas att fokus i omställningsarbetet har varit att
snabbt komma igång och att bygga vidare på aktörer och insatser som redan
fanns på plats, som tidigare varit framgångsrika och som kunde skalas upp.
Arbetet byggde alltså vidare på tidigare upparbetade strukturer och samarbeten. Fokus i arbetet har legat på att initiera konkreta insatser, snarare än
primärt en sammanhållen programplanering och gemensamt arbete med
målformulering. Detta försvårar en utvärdering eftersom det inte finns några
tydliga mål att utvärdera mot och eftersom avrapporteringen ser väldigt olika
ut för olika insatser. Den mer lösliga programformen försvårar också möjligheten att få en samlad bild av programmets ekonomi. Samtidigt visar utvärderingen att det i detta fall skapat momentum och möjlighet att agera snabbt
utan att först behöva bygga upp en ny projektorganisation. Utvärderingen visar att detta har varit viktiga framgångsfaktorer i arbetet.
Arbetet präglades dessutom av en hög grad av informell mobilisering, både
inför konkursen och inledningsvis i arbetet. Framtagandet av handlingsplan
för en eventuell konkurs var betydelsefullt för att skapa beredskap och möjlighet att agera snabbt vid konkursen.
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Skillnader i formellt uppdrag och mandat mellan olika aktörer gav olika förutsättningar att agera, främst är detta tydligt kring Arbetsförmedlingen. Av avgörande betydelse för att Arbetsförmedlingen skulle kunna erbjuda ett behovsorienterat stöd till före detta anställda på Saab var Europeiska Globaliseringsfonden, som senare kom in som finansiär.
Vi kan också se skillnader mellan hur väl förberedda aktörerna var när omställningsarbetet drog igång, bland annat beroende på hur involverade de varit i förberedelsearbetet.
Sammantaget är det Kontigos bild att mobilisering och organisering av arbetet i stort fungerade väl men det kan finnas anledning att fundera över hur
uppföljning kan ske på ett mer sammanhållet sätt för att underlätta utvärdering av resultat och effekter.
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3 Genomförande och resultat
Inom ramen för Omställningsprogrammet initierades och drevs ett flertal åtgärder, vilka skulle ge snabb effekt och också bidra till långsiktig förnyelse av
näringslivet och förutsättningar för tillväxt. Här summeras programmets genomförande med fokus på insatser samt resultat och effekter som framkommer i slutrapporter, intervjuer annat underlagsmaterial. Redovisningen är
strukturerat utifrån de fyra större insatsområden som formade programmet;
Näringslivsutveckling, Kompetens och utbildning, Arbetsmarknadsåtgärder
samt Kollektivtrafik och infrastruktur.

3.1 Näringslivsutveckling
Insatserna inom området syftar till att långsiktigt skapa nya sysselsättningstillfällen genom att bevara kompetens i regionen, stärka utvecklingsmöjligheterna i befintliga företag och ge bättre förutsättningar för att starta nya företag.

3.1.1 Utökad satsning Innovatum
Under perioden 2012-2014 fick Innovatum en förstärkning med ca 60 mnkr
för att bidra till att bevara och stärka kompetensen i regionen och mildra effekterna av SAAB:s utveckling. De utökade resurserna skulle bidra till att:


säkerställa att nyckelkompetenser och nödvändig kritisk massa stannar i
regionen



stärka utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag



ge bättre förutsättningar för att nya verksamheter skapas
Innovatum fick i och med denna förstärkning en delvis ny roll som en katalysator och brygga i omställningsarbetet. Målet med omställningsarbetet var
för Innovatums del att stärka och komplettera innovationssystemet i Fyrbodal
för att lyfta och bredda näringslivet på ett långsiktigt hållbart sätt.
Från näringsdepartementet erhölls 20 mnkr per år under omställningsprogrammet för att förstärka regionen. Utöver detta bestod finansieringen av
Västra götalandsregionen, Trollhättan stad och Fyrbodals kommunalförbund
som tillsammans finansierade verksamheten med 30 mnkr årligen7.

Insatser i Fyrbodal med anledning av Saab:s konkurs, Tjänsteutlåtande 2012-03-12, Västra Götalandsregionen, dnr. RUN610-0107-12.
7
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Tabell 2. Sammanställning av insats, mål och utfall - Innovatum

Insats

Mål

Utfall

Samlat för satsningen på
Innovatum.

Att stärka och komplettera innovationssystemet i Fyrbodal för att lyfta och bredda näringslivet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Nystartade företag cirka 350

Utökad projektarena

Ej preciserat. Verksamheten syftar till att
projektarenan ska nå fler än de uppskattningsvis 130 SMF om året som får möjlighet
att samverka med varandra och med akademin.

2014 var det runt 200 företag
som deltog i projektarenan.

Utökad inkubator

18 nya företag ska starta inom inkubatorn
under perioden.

Totalt startade 29 företag i
inkubatorn under perioden.

Centrumbildningar

Ej preciserat, men verksamheten ska öka antalet centrumbildningar.

20-tal företag som nätverkar
och delar infrastruktur.

Etablering av IUC

Ej preciserat. Verksamheten berör etablering
av en företagsstyrd organisation som kan
hantera företagens behov inom kompetensutveckling och nätverkande mm.

IUC har etablerats

Uppskattningsvis 450 arbetstillfällen

3.1.1.1 Beskrivning av insats och genomförande
Det övergripande syftet på kort sikt för Innovatum var att säkerställa att så
stor del av den ingenjörskompetens som fanns samlad på Saab skulle hållas
samlad och stanna i regionen. Därför anställdes personer från Saab för att
identifiera nyckelkompetenser och projekt som bedömdes vara kritiska för
satsningen. En person som tidigare hade jobbat inom ledningen för Saabs
tekniska utveckling fick som uppgift att samla de befintliga och nyskapade bolagen för att uppmana dessa att jobba ihop. Syftet med detta var att bolagen
genom att arbeta tillsammans skulle kunna erbjuda ett helhetstänk vid utveckling av fordon och andra produkter och att kunna ta större affärer. Ett
nätverk av företag växte genom detta fram och möjligheter för samverkan undersöktes. Under hösten 2012 kartlades marknaden och konkurrenter för att
kunna stärka detta nätverk långsiktigt.
För att dokumentera den samlade erfarenhet inom eldrift som byggts upp på
Saab under många år anställdes ett antal ingenjörer. Dokumentationen har
använts av befintliga och nya aktörer på området för att stärka konkurrenskraften och utifrån detta har ett kluster av elfordonstillverkare samlats i
Västsverige.
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För att samla och bevara kunskap anställdes under en kortare period en person som ansvarade för forskningsportföljen på Saab och en person från ledningen för laboratorieverksamheten. Med den utökade finansieringen skulle
fyra huvudområden förstärktas och utvecklas:


Utökad projektarena



Utökad inkubator



Centrumbildningar



Etablering av IUC
Det skedde under perioden en uppväxling av den egna projektarenan för att
på ett tydligare sätt ge små och medelstora företag en möjlighet att samverka
med varandra och med akademin. De extra resurserna användes till att anställa koordinatorer och till förstudier som kunnat utvecklas till samverkansprojekt.
Innovatums verksamhet fokuserade under första året av snabba insatser för
att säkra att kompetensen som fanns på Saab inte skulle spridas allt för
mycket. De kommande åren handlade om att genomföra de mer långsiktiga
planerna. I den ursprungliga handlingsplanen skulle Saabs konkurs hanteras
på fem år. Innovatum fick finansiering av VGR för tre år, vilket har gjort att
vissa effekter ännu inte kan uppföljas ännu. Projektet har fått fortsatt finansiering av VGR i ytterligare 2-3 år i mindre omfattning. Förhoppningen är att
detta ska försäkra långsiktigheten i projektet vilket ska skapa effekter på sikt.8
Utökad projektarena – Uppväxlingen av projektarenan gav ett ökat inflöde av idéer och ett breddat kontaktnät bland små- och medelstora företag.
Innovatum beskriver det själva i slutrapporten som att effekten är att det idag
är betydligt fler företag som deltog i deras projekt. Innan satsningen var det
cirka 130 företag per år som deltog i projekten och under 2014 var det cirka
200 företag som deltog.
Utökad inkubator – I januari 2012, innan inkubatorn hade fått utökad personal, fanns det redan ett tiotal företag med bakgrund i Saab redo att starta
upp ny verksamhet. Under 2012 kretsade inkubatorns verksamhet kring problemställningar som de nya bolagsbildningarna hade, exempelvis lokaler,
finansiering, affärsplaner och juridiska frågeställningar. Antalet potentiella
bolagsbildningar tillsammans med pågående inkubatorbolag har som mest
varit 21 st vilket har inneburit att inkubatorn periodvis har varit utnyttjad till
bristningsgränsen.

8

Slutrapport Utökad satsning Innovatum 2012-2014. Innovatum Progress AB. 201501
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Innovatum menar i sin slutrapport att den utökade inkubatorn var den aktivitet som påverkade mest under projektperioden. Totalt startades 29 bolag upp
i inkubatorn under perioden. Flera av dessa bolag kom igång snabbt och började enligt Innovatum få intäkter och anställa personal redan under de första
månaderna. Innovatum menar i sin slutrapport att en försiktig bedömning är
att bolagen som härstammar från Saabs tillsammans har cirka 350 anställda
och fortsätter växa och att dom under 2014 omsatte mer än 200 mnkr.
Stöttning av centrumbildningar – Innovatum har stöttat två centrumbildningar, ett kluster för kreativa näringar, ACT och en centrumbildning för
produktionsteknik, PTC samt Green Factory. Verksamheten för ACT har stöttats av en verksamhetsledare som har byggt upp en fysisk struktur samt anordnat workshops och seminarium ihop med företag i regionen. PTCs verksamhet har inneburit en samverkan mellan forskade och SME och uppdatering av verkstäder för att möta nya och kommande krav.
Innovatums stöd till centrumbildningar har inneburit att ACT vid projektperiodens slut hade cirka 20 företag som nätverkade och delade på infrastruktur.
Projektets indikatorer visar att det totalt startades 29 nya företag under perioden och att 220 företag och organisationer har deltagit i aktiviteter. Antalet
projekt eller förstudier som har startats upp är 45.
Industriellt utvecklingscentrum, IUC – Under 2013-2014 var målsättningen att skapa en ny struktur för en stark företagsstyrd organisation som
ska hantera företags behov av kompetensutveckling och nätverkande. Ett nytt
bolag kallat IUC Väst AB startades och för att driva denna verksamhet anställdes 5 personer med finansiering från projektet. 9
Underhållstekniskt centrum – Under 2012-2012 stöttade Innovatum en
intresseorganisation, SMGC som hade ambitionen att lyfta Trollhättan som
en fysisk mötesplats för frågor om underhållsteknik. Under åren 2012-2014
hölls ett antal seminarium för att lyfta frågan med deltagare från hela landet.

3.1.2 Omställningskontoret+
Omställningskontoret+ är en fortsättning på det samverkansprojekt som Fyrbodals fordonskommuner startade 2010 med anledning av krisen inom fordonsindustrin. I och med Saabs konkurs initierades Omställningskontoret+
och projektet skalades upp till att omfatta 18 kommuner.

9
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Tabell 3. Sammanställning av insats, mål och utfall – Omställningskontoret+

Insats

Mål

Utfall

Nya arbetstillfällen: 305

Nya arbetstillfällen: 543
– varav män: 317
– varav kvinnor: 226

Nya företag: 152

Nya företag: 265
– varav män: 140
– varav kvinnor: 125

Nya företag med mixat ägande: 8

Nya företag med mixat ägande: 4

Rådgivning: 1.300 företag eller
enskilda

Rådgivning. 2.198 företag eller
enskilda

Analyser, affärsplaner: 360

Analyser, affärsplaner: 439

Uppsökta: 400 företag

Uppsökta: 580 företag

Situations- och behovsanalys:
25 företag

Situations- och behovsanalys:
266 företag

Framtidsplan med åtgärdsbehov:
200 företag

Framtidsplan med åtgärdsbehov:
173 företag

Coachinsats: 170 företag

Coachinsats: 128 företag

Nya företag: 20

Nya företag: 246 företag

Arbetstillfällen: 256

Arbetstillfällen: 262 (127 kvinnor
och 135 män).

Etableringsservice

Att fler företagsetableringar ska
stärka och differentiera näringslivet samt minska arbetslösheten

Varumärkesplattformen ”Position
väst” har skapats.

Kompetenscentrum
finansiering

Inget preciserade mål i slutrapport. Projektet ska utveckla befintliga och nya företag.

Extern finansiering: 50 företag

Samtliga insatser från
ställningskontoret

Om-

Företagsutveckling genom
coachinsatser

Nyföretagarrådgivning

Nya företag: 23
Nya arbetstillfällen: 94

Ägarskifte Micro

Ej preciserat. Lyckade företagsöverlåtelser ska genomföras

Företagsöverlåtelser: 17

M-handels-projektet

Nya etableringar/företag: 5

Nya etableringar/företag: 2

Kommunalråd från de deltagande kommunerna bildade tillsammans en politisk styrgrupp. Ansvariga för projektet är Trollhättans Stad. Den totala ekonomiska omslutningen för detta delprojekt var 42,2 mnkr10 för perioden 1
10 Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbo-

dal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
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april 2012-31 december 2014. Projektet finansierade enligt följande: Näringsdepartementet 15 mnkr, ERUF 16 mnkr, VGR 9 mnkr samt Trollhättans
kommun och Fyrbodals kommunalförbund.

Omställningskontorets uppdrag var att stärka befintliga företag och stimulera tillväxt, att stimulera nyföretagande och skapa ökad kunskap om att
starta och driva företag. Dessutom fanns ett uppdrag att jobba med etablering
för företag utifrån kommunernas branschstruktur och strategi, att utbilda och
stötta omställning och utveckling i företagen samt att marknadsföra Omställningskontorets erbjudanden. Syftet med satsningen på omställningskontoret+ var att öka förutsättningarna för nyanställningar genom insatser som
stärker och utvecklar företag i alla branscher och samtidigt förnyar och breddar näringslivet i regionen. Omställningskontorets mål för samverkanskommunernas utveckling på en makronivå var att den öppna arbetslösheten i
verksamhetsområdet skall vara lägre än riksgenomsnittet, att antalet arbetstillfällen skall öka och att det skulle bli en ökat differentiering av näringslivet i
regionen. Verksamheten bedrevs genom 6 delprojekt:


Företagsutveckling genom coachinsatser



Nyföretagarrådgivning



Etableringsservice



Kompetenscentrum finansiering



Ägarskifte Micro



M-handelsprojektet.11

3.1.2.1 Genomförande och resultat
I slutrapporten anger Omställningskontoret+ att resultatet har varit över förväntan. En viktig, mer bestående effekt är att de medverkande 18 kommunerna idag har ett etablerat samarbete, framförallt genom det gemensamma
namnet Position väst. Tre av de sex delprojekten; Etableringsservice, Finansieringsrådgivning samt Ägarskifte Micro fortsätter sin verksamhet efter projektets slut.
Antalet nya arbetstillfällen som skapades blev totalt 543 och nya företag blev
totalt 265. Det fanns inget mål för hur många företag som skulle få finansiering förmedlad, resultatet blev att 50 företag fick finansiering om 48,5 mkr.
Företagsutveckling genom coachinsatser – Delprojektet vänder sig till
SMF med tillväxtpotential. Konceptet består av en företagsanalys, en framtidsplan och en coachinsats. Syftet var att tillvarata, stödja samt utveckla regionens SMF med tillväxtpotential eller behov av förnyelse. Enligt slutrappor-

Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
11
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ten har syftet uppnåtts för de företag som har varit motiverade och engagerade. Insatserna riktades mot SMF. Verksamheten har genomförts av 11 affärskonsulter upphandlade av Almi Företagspartner Väst AB. I slutrapporten
framgår att tilldelningen av affärscoach till stor del har styrts av geografin då
varje företag besöks åtskilliga gånger under processen
Totala antalet som fick en coachinsats målsattes som 170 företag, resultatet
blev att 128 företag blev coachade. I slutrapporten anges att trots att de kvantitativa målen inte nåddes till fullo så är de kvalitativa resultaten mycket goda.
Företagsledare har fått bättre ledaregenskaper, ett ökat strategiskt tänkande
och bättre omvärldsorientering vilket med stor sannolikhet ger framtida effekter i form av ökad omsättning, nya arbetstillfällen och innovativ utveckling. Det framhålls även att andra mervärden som inte hade några målsättningar på förhand har uppnåtts såsom att företagen har fått konsultcheckar
(19 st.) och har blivit vidareförmedlade till andra aktörer som exempelvis Industriell Dynamik (20 st.). Sammantaget har 98 företag genom detta projekt
fått andra insatser som i slutrapporten benämns ha mervärde.
Coachprojektet hade en genomförandeprocent på 22 % från uppsök till coachinsats, vilket kan jämföras med det tidigare coachprojektet vars genomförandeprocent låg på 35 %. De orsaker som anges till den minskade genomförandeprocenten är att de som var aktuella i det tidigare coachprogrammet var ett
prioriterat urval. Nu var det fler små företag med 1-3 anställda som inte hade
samma förutsättningar att jobba med strategifrågor på grund av sin mer operativt inriktade verksamhet vilket har medfört ett större bortfall. Konceptet
har större nytta i större företag. Uppskattningsvis 70 % av de tilltänka företagen har förmedlats at kommunernas näringslivsenhet, 5 % från Omställningskontoret och 5 % från Almi. Företag har även hittats genom sökningar på UC,
dessa utgjorde 20 %.
Nyföretagarrådgivning – Delprojektet syfte var att stärka den entreprenöriella kulturen i regionen vilket har skett genom insatser för att ge ökat kunskap till de som funderar på att starta eget företag samt att stimulera och motivera eget företagande och höja kvalitet och överlevnad bland nya företag.
Potentiella nyföretagare har deltagit i informationsträffar vilka har ägt rum i
samtliga 18 kommuner som deltagit i projektet. Därefter har företagen erbjudits enskild rådgivning och utbildning.
I slutrapporten anges att projektet har medfört att många fler har fått information om/ blivit uppmärksamma på att man kan få rådgivning inför sin företagsstart. Målet var att 120 nya företag skulle startas och att antalet nyskapade arbetstillfällen skulle vara 156. Under perioden har det startats 246 nya
företag vilket har gett 262 nya arbetstillfällen (127 kvinnor och 135 män).
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Etableringsservice – Syftet med projektet var att ta fram ett koncept för att
öka områdets attraktivitet för företagsetableringar genom att göra etableringsfasen tids- och kostnadseffektiv för det etablerande företaget och kommunerna. Målet har varit att fler företagsetableringar i förlängningen ska
stärka och differentiera näringslivet samt minska arbetslöshet. Fokus har legat på att för samverkanskommunerna ta fram gemensamt informationsmaterial i form av hemsida, trycksaker och mässmaterial.
Combitech och Semcon är två exempel på teknikkonsultföretag som kunde utveckla verksamhet i Trollhättan genom att anställda personal från SAAB. Så
anställde Combitech efter Saabs konkurs s strax under 100 personer som tidigare arbetat på Saab.12 För Semcon rörde det sig om 50-60 personer från
Saab som efter konkurs fick anställning vid Semcon.13
Det viktigaste resultatet är att en ny gemensam regional varumärkesplattform
har lanserats, testats och marknadsförts. De 18 kommunerna skiljer sig åt i
storlek, näringslivsstruktur, antal invånare osv vilket tidigare har framhävt
som en nackdel. I etableringssammanhang ses det däremot som en fördel då
potentiella etablerare söker olika typer av lägen, kompetens etc. Varje kommuns specifika styrka kan genom detta marknadsföras i en mer kraftfull kontext genom varumärkesplattformen Position Väst – tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. I slutrapporten anges att målen i all väsentlighet har nåtts då
flera kommuner uppger att de upplever en ökad efterfrågan från potentiella
etablerare. Däremot menar man att det är för tidigt för att säkerställa en ökning av antalet etableringsärenden.
Projektets långsiktiga syfte var att verka för att fler företag etablerar verksamhet i regionen, att bidra till att stärka och differentiera näringslivet samt
minska arbetslösheten. Resultatet av detta var enligt slutrapporten att endast
en del av etableringsärendena kommer in och hanteras på gemensam nivå av
Position Väst. Hittills är det främst de större kommunerna som ser en ökning
av etableringsärenden. Långsiktiga effekter menar man är för tidigt att uttala
sig om.
Som resultat av projektet fanns enligt slutrapporten ett samarbete mellan de
18 kommunerna kring marknadsföringen av Position Väst och en gemensam
hemsida samt att man har en gemensam rutin för etableringsärenden.
Kompetenscentrum finansieringsrådgivning – syftade till att fler innovativa idéer utvecklas till kommersiellt gångbara varor och tjänster bland
nya entreprenörer och befintliga bolag. Detta genom att erbjuda kvalificerad
rådgivning och coachning till målgruppen.

12 Uppgift från intervju
13 Uppgift från intervju
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Resultatet av projektet är att 50 företag har erhållit extern finansiering om
48,5 Mkr. Det finns genom projektet en bättre förståelse för aktörer som erbjuder finansiering och offentliga medel samlat kriterier för att erhålla dessa
har erhållits av de som varit i kontakt med projektet. Målet för antalet förmedlade finansieringar är inte uppnått, vilket tros bero på att företagen genom att effektivisera sin verksamhet har frigjort egna medel för den planerade utvecklingen.
Ägarskifte Micro – syftet var att medverka till att microföretag (1-5 anställda) inte läggs ned på grund av nuvarande ägarens ålder eller liknande skäl. I
utvidgad mening var därför syftet att rädda arbetstillfällen och även medverka
till att skapa nya arbetstillfällen. Målgrupp för projektet var ägare av microföretag, presumtiva köpare av microföretag, finansiärer, revisorer och mäklare.
Resultatet från projektet är att företag och personer som sökt hjälp och stöd
vid företagsöverlåtelser/ägarskiften har fått tillgång till adekvat information,
kunskap och stöd. Ett mål för projektet var att lyckade företagsöverlåtelser
skulle genomföras under projektperioden. Däremot fanns det inte någon volym angiven. Projektägaren menar att ägarskiften tar oftast lång tid och att ett
år inte är en ovanlig tidsram och att det därför är positivt att det under perioden har genomförts 17 ägarskiften där projektet på ett eller annat sätt har
varit delaktigt. Projektet har bidragit till att stimulera nyföretagande genom
att flera personer som idag har förvärvat ett företag inte har varit företagare
tidigare. Ägarskiftena i projektet har enligt projektägaren bidragit till att bevara arbetstillfällen och möjliggöra att fler personer på sikt erbjuds arbetstillfällen i dessa företag.
Totalt har 540 personer deltagit i informationsmöten, målsättningen var att
200 personer skulle delta. 180 personer har därefter fått rådgivning, målsättningen för projektet var att 50 personer skulle få rådgivning. Processens sista
steg var ett matchningsmöte mellan köpare och säljare, resultatet visar att 90
personer har deltagit i sådana matchningsmöten, målsättningen var att 40
personer skulle delta. 17 ägarskiften skedde totalt.
M-handel – står för mobil handel, dvs e-handel via mobiltelefonen. Målet
med projektet var att stimulera företag inom m-handel att etablera och utveckla verksamhet i projektområdet.
Projektet hade även som mål om att öka kunskapen om mobilhandel inklusive dess tillämpningar genom konceptutveckling och test inför marknadsmässig introduktion. De organisationer som utgjorde målgruppen inkluderade dels etablerade företag med utvecklade processer för m-handel, dels personer och företag som har innovativa utvecklingsidéer runt mobil handel och
applikationer. Projektet M-handel drevs av Högskolan Väst. Projektet har
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byggt upp en digital innovationsplattform för ”öppen” delning av gemensamma funktioner och komponenter i en molntjänst. Innovationsplattformen
ska utgöra den miljö där mobila tjänster utvecklas och vidareutvecklas i samverkan med andra aktörer.
Resultatet från M-handelsprojektet är att det har utvecklats 8 koncept för mobil handel där 5 innefattar mobila betalningar, varav 4 existerar redan på befintlig marknad. En annan effekt av projektet har varit den kompetensöverföring som har skett mellan experter, ”noviser” och studenter genom kompetensworkshopar, platsbesök, observationer och parprogrammeringsprojekt.
Projektet har även byggt upp en innovationsplattform för digitalt entreprenörskap vilket är en digital miljö för utveckling och drift av koncept och applikationer. 2 företag har startats som en direkt följd av m-handelsprojektet.
Genom detta har 7 nya jobbtillfällen skapats, varav 3 var kvinnor och 4 män.
Projektet menar att tröskeln var högre än beräknat vad gäller kunskap och
uppbyggnad av kompetens.14

3.1.3 Framtagandet av en handlingsplan för hållbar energi
I omställningsprogrammets insatser för näringslivsutveckling ingick även
framtagandet av en handlingsplan för hållbar energi och klimatteknik som
togs fram av VGR för Trollhättan och de övriga berörda kommuner i Västra
Götaland. Handlingsprogrammet syftar till att stimulera insatser inom
energi- och klimatområdet och att påskynda utvecklingen mot en hållbar
energiförsörjning i Västra Götaland och riktar sig till näringslivet, offentliga
verksamheter, organisationer och högskolor/universitet. Programmet erbjuder möjligen att söka finansiering för projekt som bidrar till att uppfylla ett
eller flera av målen inom respektive handlingsprogram och en första utlysning på 15 mnkr skedde år 2013. 15
Tabell 4. Sammanställning av insats, mål och utfall – Handlingsplan för hållbar energi

Insats

Mål

Handlingsplan

Stimulera insatser inom energi- och klimatområdet och att påskynda utvecklingen
mot en hållbar energiförsörjning.

Wargön innovation

Lokal sysselsättning och utveckling

Utfall

Pågående processer
och projekt

Regional utveckling
Nationell utveckling
Kommunikation och marknadsföring

Slutrapport Omställningskontoret +. Trollhättan stad 20150209
Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
14
15
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3.1.3.1 Genomförande och resultat
Innan handlingsprogrammet satte igång genomfördes satsningar inom
området för hållbar energi och klimatteknik. Satsningen Wargön Innovation etablerades för att utveckla ett kunskapscentrum i form av en demonstrationsanläggning för återvinning av textilier. Uppbyggnaden av Wargön
Innovation ses i ett femårsperspektiv där samhälle, akademi och industripartners samverkar. Innovatum i Trollhättan är en viktig samarbetspartner i projektet.16 Projektet fick 2012 finansiering under 5 år av VGR.
Projektets mål är att etablera Wargön Innovation som ett erkänt nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för tillämpad process- och produktionsteknik för nya miljömässigt hållbara material med fokus på skogsråvara där återvinning är en naturlig del i materialcykeln. Målet är även att skapa förutsättningar för fullskaleetableringar på Wargön men även att stärka Västsverige
som etableringsregion för ny industri.
Det finns även fyra överordnade målsättningar för projekt Wargön Innovation. För det första ska en satsning på Wargön Innovation ska inom den närmaste femårsperioden leda till nya direkta arbetstillfällen i anslutning till området Wargön. Sedan ska den rika industritradition som finns i Västra Götaland
dra direkt nytta av närheten till Wargön Innovation och utvecklingen i projektet genom att aktivera flera platser som kan passa för industrietableringar
inom det utpekade tematiska verksamhetsområde som Wargön Innovation
jobbar med. Wargön innovation jobbar även med att utveckla framtida näringsliv samt metodiken för denna. Även kommunikation och marknadsföring är ett målområde för Wargön innovation där bidrar till att skapa intresse
för framtidens yrken och verksamheter inom kemi och industri till nästa generations yrkesverksamma.
Att etablera Wargön innovation som ett utvecklings- och innovationscentrum
är ett långsiktigt arbete där det kan vara svårt att se effekter och resultat på
kort sikt. Viktiga delar i detta är arbete med tillämpade kommersiella projekt.
Uppbyggandet av en stark intressentgrupp (nationellt, regionalt och med lokal förankring) samt uppbyggandet av ett nätverk av innovativa kunskapspartners och att koppla på utveckling av regionala aktörer med genomförarintresse är viktiga delar i arbetet med att utveckla Wargön Innovation. Man ska
vidare utveckla platsen Wargön med demonstratorer för att i senare kommersiellt finansierade steg bygga fullskaleanläggningar samt utveckla metodiken

Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
16

UTVÄRDERING AV INSATSER VID OMSTÄLLNING & FÖRNYELSE I TROLLHÄTTAN & FYRBODAL 39 (96)

att ta forskning till kommersialisering och sprider denna metodik som modell.17

3.1.4 Ökad tillgång till riskkapital
Tabell 5. Sammanställning av insats, mål och utfall – Riskkapitalfinansiering

Insats

Mål

Utfall

Riskkapitalinvesteringar

Ökad tillgång till riskkapital i regionen och för företag med anknytning till Saab18

Begränsat inflöde av riskkapital till företag i regionen
6 företag, totalt 13 mkr

Almi Invest
3 företag, totalt 100 mkr
Fouriertransform
4 företag
Västkustens affärsänglar

Ökad tillgång till riskkapital var en viktig del i Omställningsprogrammet.
Detta då man förutskickade att behovet när satsningarna, främst då insatserna vid Omställningskontoret och Innovatum började ge resultat i form av
nya företag och produkter.

3.1.4.1 Genomförande och resultat
För att öka tillgången till riskkapital i regionen och för företag med anknytning till Saab fördes inledningsvis diskussion med regeringen och statliga aktörer med inriktning på företagsfinansiering (riskvilligt kapital, vid export och
långivning). Syftet var bland annat att synliggöra de lösningar som finns och
hur de kunde länkas till omställningsarbetet. För både Omställningskontoret
och Innovatum var detta viktigt för deras arbete då båda arbetade med att
hitta finansieringslösningar åt sina kunder och lotsa till rätt finansieringsaktör. Arbetet ledde till Almi Invest Västs erhöll extra regionalt kapitaltillskott
samt strukturfondsmedel. Vidare anordnades en riskkapitaldag i Trollhättan
under 2012 där de olika finanseringsaktörerna medverkade.
Sammanställningen över riskkapitalsatsningar i regionen med koppling till
Saabs konkurs baseras på underlag från finansieringsaktörerna. Någon samlad slutrapport för området finns inte. Från Almis sida framhåller man att
man har gjort flera investeringar i området och med koppling till Innovatum
som är den del i de satsningar som gjorts i Fyrbodal. Almi menar dock att det
är svårt att se direkta kopplingar till Saabs konkurs och den omställning som
gjorts kopplat till bilindustrin. Med ett vidare perspektiv har man investerat i

17

Wargön Innovation — delrapport andra halvåret 201, 2015 -02- 02

18

Inget officiellt mål. Framtaget av Kontigo för denna rapport.
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6 bolag med anknytning till området till ett totalt investerat belopp är drygt 13
MSEK. Ett av dessa bolag är i dagsläget avyttrat. Almi investerar i små företag
i tidiga faser, vilket innebär hög risk och man har inte möjlighet att investera i
större satsningar som man menar att satsningar kopplat till fordonsindustrin
ofta är. Almis investeringar är långsiktiga, engagemanget i bolagen handlar
om 5-10 år och där resultat och effekter förväntas komma först efter några år.
Fouriertransform har som uppdrag att inom fordonsindustrin och andra delar
av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag med innovativa och kommersialiserbara produkter. Fouriertransform har investerat i 26 bolag i Västsverige, en investering om totalt
1.482 mkr. Av dessa har 3 företag verksamhet i Trollhättan och med en samlad investeringsvolym om 100 mkr. Enligt intervjuerna är det ett par av de företag som har startats av tidigare Saab-anställda som fått finansiering från
Fouriertransform. Något som bland annat har handlat om man ville värna
den kompetens som frigjordes efter konkursen i regionen.
Även rent privata finansiärer har varit verksamma i regionen i samband med
omställningsarbetet. Västkustens affärsänglar har genom Innovatums affärsrådgivning fått kontakt med företag i behov av finansiering och gått in med
kapital och även varit aktiva i ledningen av företagen. Enligt uppgift har Västkustens Affärsänglar investerat i fyra företag kopplade till Innovatum, varav
ett av dessa hade direkt koppling till Saab genom att det var grundare som tidigare var anställda vid Saab. I intervjuerna har framkommit uppgifter om att
även kinesiska aktörer har investerat i företag i regionen. Vi har dock inte
kunnat få bekräftat omfattningen av dessa satsningar.

3.1.5 Kommentarer
Innovatum och Omställningskontoret+ – Arbetet vid såväl Innovatum
som Omställningskontoret+ har präglats av en hög måluppfyllelse. Den
främsta orsaken till den höga måluppfyllelsen och det i överlag goda resultatet menar vi är att man valde att inte använda medel till nya satsningar utan
att förstärka de institutioner och arbetssätt som redan fanns. Verksamheten
byggde på redan etablerade arbetssätt, men i betydligt större skala och till viss
del med andra typer av mer riktade insatser. Den här bilden bekräftas i intervjuer, flera intervjupersoner beskriver hur handlingsplaner och mål redan
hade färdigställts när konkursen var ett faktum. Vilket gjorde att arbetet med
att omställa näringslivet genom insatserna på Innovatum och Omställningskontoret+ kunde sättas i gång direkt.
Att verksamheten inte var ny utan förstärkt och uppskalad försvårar till viss
del vår bedömning av effekterna. Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning
effekterna kommer från just den extra finansieringen. Flera intervjupersoner
betonar att den extra finansieringen var avgörande för att man skulle kunna
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uppnå de satta målen. Den Europeiska globaliseringsfonden har enligt intervjupersonerna haft en avgörande effekt på företag som har startats vid inkubatorn i Innovatum. Utan att ha möjlighet till förlängt starta-egetbidrag som
erhölls via EGF hade hälften av företagen inte klarat sig enligt en av våra intervjupersoner.
Vår bedömning är att arbetet vid Innovatum och Omställningskontoret+ har
varit avgörande för det omställningsarbete som har skett i regionen. Den bilden bekräftas i intervjuer med berörda parter. Personer med inblick i Innovatum som Kontigo har intervjuat förmedlar bilden av att Innovatums arbete bidrog till att nyckelkompetenser stannade i regionen. De stärkta utvecklingsmöjligheterna för befintliga företag i regionen bedömer vi har ökat i och med
dessa insatser. Innovatum syfte var att bidra till skapandet av nya verksamheter.
Bilden bekräftas även i slutrapporten för Omställningskontoret+ där man
framhåller att ett så stort projekt som ska verka i ett så stort geografiskt område är beroende av att skapa ett stort nätverk för att nå ut till målgruppen, i
detta fall små- och medelstora företag. Inledningsvis fanns inte ett sådant
samarbete med de medverkande kommunernas politiker och tjänstemän.
Däremot framhålls i slutrapporten att detta är något som utvecklades under
projektets gång. Även projektets korta löptid gjorde det viktigt att snabbt
komma igång med insatser snarast efter konkursen varför det inte hanns med
någon större informationsinsats gentemot kommunernas näringslivsenheter.
Etableringsservice – även i den slutrapporten bekräftas bilden av det positiva med att befintliga strukturer förstärktes. Inledningsvis fanns en skepsis
bland flera av näringslivsenheterna till projektet. Något som bland annat
handlade en oro för att etableringsservicen skulle centraliseras eller att nya
rutiner skulle tvingas på någon. Projektet nådde dock goda resultat vilket
sammanhänger med arbetssättet där en mindre arbetsgrupp bestående av
projektledaren och fem erfarna näringslivsutvecklare, som valde att (och som
också fick tillstånd från sin kommunledning att) träffas oftare och lägga ner
mer tid på förarbeten, avstämning, studiebesök osv. för att sedan kunna presentera förslag för de övriga näringslivsenheterna och i förlängningen styrgruppen för beslut. Projektet kunde därför hålla ett högt tempo och insatserna har baserats på deras erfarenheter tillsammans med insamlad kunskap.
Nystartade företag och etablering av företag i regionen – De företag
som har kommit i kontakt med Innovatum och Omställningskontoret är i intervjuer nöjda med det arbete som har utförts. I intervjuer med företag som
har deltagit i Innovatums inkubatorverksamhet framgår att insatserna har varit mycket uppskattade. Intervjupersonerna beskriver det som att de har fått
den hjälp som de har behövt samt att det har bidragit mycket till deras före-
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tags utveckling. En av de största behållningarna är enligt flertalet av de intervjuade att sitta i samma lokaler som andra företagare i samma situation. På så
sätt har nätverk byggts vilket har hjälp företagen i sin utveckling. Flera företagare beskriver att de inte hade stannat kvar i regionen om det inte hade varit
för den hjälp de har fått från Innovatum.
Flera företag kopplade till inkubatorn som vi har intervjuat och som startats
av fd Saabanställda betonar att Innovatum var avgörande för uppstartandet
av företaget. Flertalet intervjupersoner beskriver hur de innan konkursen redan hade planer på att starta eget företag. Innovatum beskrivs som väl synliga och ställde upp direkt när de berättade om sina företagsidéer som de planerade förverkliga vid en konkurs. Innovatum hade redan etablerande kontakter och en stor förståelse för företagens villkor vilket gjorde processen
snabb att sätta igång. Flera intervjupersoner framhåller hur viktigt det var för
omställningsarbetet att bygga på den etablerade strukturen som Innovatum
redan hade byggt upp. Innovatum beskrivs som en spindel i nätet för att
koppla ihop olika aktörer.
En intervjuperson beskriver det som att Innovatum hade en helt avgörande
roll i och med att det redan fanns en etablerad struktur att arbeta utifrån när
Saabs konkurs väl var ett faktum.
Riskkapital – Riskkapitalinvesteringarna i företag kopplade till Saabs konkurs var av begränsad omfattning både om vi ser till antal företag och storleken på investeringarna. Inte minst blir skillnaderna mellan Almi och Fouriertransforms investeringsprofil vad gäller nivåerna på det riskkapital man går
in med tydliga. Och där man kan fråga sig om de två aktörerna med sina olika
profiler täcker in spektrat av behov vad gäller riskkapital.
I våra intervjuer framkommer också en osäkerhet kring hur stort behovet av
riskkapital för de nystartade företagen i regionen egentligen har varit. Vissa
menar att det har funnits ett större behov av coachning och andra typer av affärsfrämjande kunskapsinsatser. Ett behov som väl har tillfredsställts av såväl
Innovatum och omställningskontorets insatser. Flera intervjupersoner beskriver hur det har varit en trög process att komma åt riskkapital. Detta då man
menar att det finns regelverk som hindrar. Vår bedömning är att det vid såväl
Innovatum som Omställningskontoret+ har funnits bra möjligheter till rådgivning för nya företagare även i finansieringsfrågor.
I omställningskontorets slutrapport diskuteras det om tillgången till kapital
som en viktig faktor för unga bolag mellan 1-3 år då det är denna målgrupp
som har svårast att få tillgång till bankfinansiering för sina satsningar. Man
menar att bolag i tidigt skede samt befintliga företag med innovativa varor
och tjänster som ska utvecklas ofta ses som en alltför hög risk, vilket innebär
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att entreprenörerna måste söka annat kapital för att lyckas att finansiera sin
utveckling.
Man pekar i intervjuerna vidare på generella brister i systemet där offentliga
medel ofta upplevs som formade utifrån ett ”stuprörstänk”. Vidare är riskkapitalet koncentrerat till storstäderna vilket försvårar kommersialiseringen av
innovativa varor och tjänster.
Det framkommer också bilden att det hade hjälp om det hade funnits en öppnare attityd gentemot företag med kapital att investera. Affärsänglarna menar
man kom in så sent i processen att de knappt hann starta upp innan omställningsarbetet avslutats.
Hållbar energi – Personer som vi intervjuat har haft svårt att bedöma vad
arbetet som har utförts på området för hållbar energi har inneburit för Fyrbodal. Arbetet med hållbar energi har enligt vår bedömning varit en relativt liten
del i omställningsprogrammet. Därför har vi svårt att bedöma effekterna av
insatserna. Att arbeta med hållbar energi är ett långsiktigt utvecklingsarbete
som kommer att kräva fortsatt stort engagemang ifrån regionen.
Utveckla Wargön – satsningen på att utveckla Wargön som innovationsoch kunskapscenter är en långsiktigt strategiskt satsning där resultat och effekter på regional nivå kan vara svårt att identifiera under denna begränsade
tidsperiod. Samtidigt är det viktigt att det finns arbetssätt och processer och
andra strukturer som har utvecklats och etablerats och som är en förutsättning att på lite längre sikt skapa resultat som bidrar till förnyelse inom Wargöns kompetensområde och regional tillväxt på sikt.
Sammantaget är det Kontigos bedömning att området näringslivsutveckling
inom omställningsprogrammet har varit en lyckad satsning. Något som bland
annat illustreras av den höga måluppfyllelse som har nåtts vid Innovatum och
Omställningskontoret.

3.2 Kompetens och utbildning
Genom Omställningsprogrammet finansierades utökade platser inom utbildningsområdet. Satsningen finansierade såväl platser på yrkesvux, yrkeshögskola som högskola. Finansieringen erhölls dels av regeringen men även av
Globaliseringsfonden.
En arbetsgrupp med medverkan från Trollhättan, kommunalförbundet Fyrbodal, AF, Länsstyrelsen och Högskolan Väst samverkade kring kompetensoch utbildningsfrågorna. Trollhättans stad verkade som sammankallande för

UTVÄRDERING AV INSATSER VID OMSTÄLLNING & FÖRNYELSE I TROLLHÄTTAN & FYRBODAL 44 (96)

gruppen som främst fokuserade på matchningsfrågor varför kontakter med
näringsliv och övrig arbetsmarknad var en uppgift.19
Genom den utökade finansiering som globaliseringsfonden erbjöd har målgruppen fått utökade utbildningsmöjligheter jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie utbildningsutbud. Utbildningsnivån i målgruppen visade sig
vara lägre än vad arbetsmarknaden krävde, varför det krävdes insatser med
syftet att öka intresset för utbildning. Globaliseringsfondens finansiering har
därför i stor utsträckning gått till arbetsmarknadsutbildning samt aktiviteter
inom ramen för stöd i jobbsökande och yrkesvägledning. Personer över 50 år
utgjorde cirka en tredjedel av målgruppen.

3.2.1 Högskolan Väst
Tabell 6. Sammanställning av insats, mål och utfall – Högskolan Väst
Insats

Mål

Utfall

Utbildningsplatser på
högskola

Erbjuda utbildning för att underlätta omställning20

600 tillfälliga platser (2012-2015)
Separat kursutbud efter identifierade
behov
2 återöppnande program

3.2.1.1 Beskrivning av insats och genomförande
Högskolan Väst fick i samband med Saabs konkurs i uppdrag av regeringen
att under ytterligare två och ett halvt år genomföra utbildning inom ramen för
de 600 tillfälliga platser som löpt under 2010 och 2011. Uppdraget förlängdes
med ytterligare ett år i budgetpropositionen för 2013. Högskolan Västs tillfälliga utbildningsuppdrag löper därmed till och med första halvåret 2015.
Ett separat kursutbud skräddarsytt utifrån de behov som identifierats genom
dialog med Arbetsförmedlingen och de tidigare Saabanställda utlystes i februari 2012. På utbildningsmässan som riktades till arbetssökande och tidigare
Saabanställda den 14 februari presenterades utbudet. Cirka 300 personer
sökte dessa kurser. Exempel på vilka kurser som erbjöds är Kvalitetsutveckling I, Strukturerad programmering i C, Digitala distributionsformer, Organisation och ledarskap och Arbetsrätt.
Förutom dessa kurser valde även Högskolan Väst att återöppna två stycken
tvååriga utbildningsprogram – Högskoletekniker Elkraft och Personaleko-

Insatser i Fyrbodal med anledning av Saab:s konkurs, Tjänsteutlåtande 2012-03-12, Västra Götalandsregionen, dnr. RUN610-0107-12.
20 Inget officiellt mål. Framtaget av Kontigo för denna rapport.
19
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nomi. Dessa utbildningar var planerade att inställas men beslutades av Högskola Västs rektor på grund av den extra finansieringen att återöppnas. Båda
utbildningarna återöppnades inför höstterminen 2012 och uppges ha lockat
många sökande.21
I och med det förlängda tillfälliga uppdraget fick Högskolan Väst även utrymme att inför höstterminen 2012 utöka platsantalet på ett antal kurser och
program i det ordinarie utbudet. År 2013 hade förlängningen av det tillfälliga
uppdraget möjliggjort en ytterligare utökad antagningsvolym på flera program och på många fristående kurser. Höstterminen 2013 antogs nästan
4900 studenter till Högskolan Väst vilket är mer än någonsin tidigare. Tre
stora utbildningssatsningar genomfördes med finansiering av globaliseringsfonden där Högskolan Väst står som uppdragsgivare. De kurserna är Lean
produktion (15 hp) vilket utgjorde Personalledning (37,5 hp) samt Projektledning (30 hp). Vardera av dessa utbildningar erbjöd 20 platser. Våren 2013 genomfördes ytterligare en utbildning; IT/nätverksteknik (30 hp).
Utöver de studenter som blev finansierade av globaliseringsfonden är det
svårt att få information om hur många av de fd Saabanställda som under perioden var registrerade studenter inom det ordinarie utbudet. En enkät gjort
mars 2013 till registrerade studenter visar att 155 st eller 8,3 % av de 1 868
som besvarade enkäten hade arbetat på Saab under de senaste fem åren. Det
finns bedömningar som visar att 50-100 personer läste fristående kurser
(max halvfart) med a-kassa och att 25-30 f.d. Saabanställda studera på program med finansiering från globaliseringsfonden22 Utbildningarna har genomförts med hög grad av genomströmning. Av 76 deltagare i utbildningarna
inom Globaliseringsfonden har 64 fullföljt. Högskolan Väst anser att det
främsta skälet till avhopp är att den studerande fått anställning. De individuella utbildningspaketen har lett till omedelbar anställning.23
Utöver utbildningarna ovan har tre personer fått individuell utbildning inom
ledningssystem på Högskolan i väst finansierat av globaliseringsfonden. Utbildningen har också varvats med arbetspraktik hos arbetsgivare, Arbetsförmedlingen har tagit fram utbildningsplaner tillsammans med arbetssökandesökande, arbetsgivare och högskolan. Deltagarna har i hög grad fått anställning efter utbildningen, vilket gjort att denna utbildningsform har väckt intresse från olika håll.24

Högskolan Västs insatser under 2012 i relation till Saab Automobiles konkurs
Enkät till studenter på Högskolan i väst.
23 Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
24 Slutrapport Projekt Saab EGF/2012/005/SE/Saab, 2014-10-28
21

22
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3.2.2 Yrkeshögskola
Tabell 7. Sammanställning av insats, mål och utfall – Yrkeshögskola
Insats

Mål

Utfall

Utbildningsplatser på yr-

Erbjuda utbildning för att under-

250 extra platser år 2012

keshögskola

lätta omställning25

500 extra platser år 2013

3.2.2.1 Genomförande och resultat
Regeringens beslut angående utökade utbildningsplatser innebar 250 platser
under 2012 och ytterligare 500 platser 2013 för yrkeshögskolan. Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad och Länsstyrelsen höll kontakt med Yrkeshögskolemyndigheten kring de nya platserna. Myndigheten för yrkeshögskolan fick från regeringen uppdraget om de nya platserna i Västra Götaland i
slutet av december 2011. Samtidigt som detta skedde pågick ordinarie ansökningsomgång där utbildningsanordnare hade möjlighet att ansöka om att
ingå i yrkeshögskolan och erhålla statsbidrag. Därför var det en förutsättning
i det aktuella regeringsuppdraget att de 500 nya års platserna skulle erbjudas
från och med hösten 2012 till och med 2013. Med detta korta varsel för att
starta de aktuella utbildningarna valde myndigheten att inte utlysa någon extra ansökningsomgång. Förutom tidsaspekten var skälen till detta att det i
denna ansökningsomgång fanns utbildningar med hög kvalitet som inte
skulle kunna prioriteras av resursskäl. Därför gjorde myndigheten bedömningen att det bland dessa ansökningar fanns utbildningar som uppfyllde de
kriterier som regeringsuppdraget innebar. Sammanlagt 39 299 181 kr i statsbidrag betalades ut till utbildningssamordnarna.26
Hösten 2012 hade myndigheten för yrkeshögskolan beviljat nitton utbildningar med start hösten 2012 vilket motsvarar 549 studerandeplatser. Arton
utbildningar startades under hösten 2012 och 455 studerande rapporterades
som antagna vid utbildningarnas starttidpunkt. En ettårig utbildning med 24
beviljade studerandeplatser ställdes in. Av de beviljade var 17 förlagda utanför
samverkanskommunerna, 16 i Göteborgsregionen och en i Tibro. Vilket innebär att målgruppen för utbildningarna har varit bredare än enbart boende i
samverkanskommunerna.

Inget officiellt mål. Framtaget av Kontigo för denna rapport.
Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
25

26
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I återrapporteringen27 som YH-myndigheten gjorde till regeringen framgår
att Myndigheten för yrkeshögskolan i ett extra ansökningsförfarande beviljade 19 nya utbildningar med start hösten 2012 vilket genererade 536 platser.
Till dessa 536 platser blev 466 antagna och i slutändan blev 308 personer examinerade. Globaliseringsfonden har beviljat yrkeshögskoleutbildning för 56
personer.28

3.2.3 Yrkesvux
Tabell 8. Sammanställning av insats, mål och utfall – Yrkesvux

Insats

Mål

Utbildningsplatser på yr-

Erbjuda utbildning för att un-

kesvux

derlätta omställning29

Utfall
1000 extra platser år 2012
500 extra platser år 2013

3.2.3.1 Genomförande och resultat
Regeringen tog beslut om 1 000 nya platser till yrkesvux år 2012 och 500
platser år 2013. Platserna fördelas av Skolverket i samråd med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.30
Inledningsvis tog Trollhättans stad fram en fördelningsmodell som baseras på
hur de kollektivanställda på Saab är fördelade mellan de olika kommunerna.
Denna ersattes dock av en ny modell som utgick från arbetslöshetsnivå och
invånarantal och som var gemensam för de 18 kommuner som gjorde ansökan till Skolverket.31 Med stöd av globaliseringsfonden har 325 personer gått
en Yrkesvuxutbildning, varav 49 personer har validerats.

3.2.4 Kommentarer
De utökade platserna inom utbildningsområdet var en riktad insats för att underlätta omställningsarbetet på långsikt för att möta arbetsmarknadens omställning. Även inom detta område bedöms den Europeiska globaliseringsfonden ha spelat en stor betydelse. Finansieringen genom globaliseringsfonden
erbjöd en riktad satsning av utbildning med bibehållen a-kassa för före detta

Kompletterande resultatredovisning av uppdrag till Myndigheten for yrkeshögskolan om att
förbereda ett ansökningsförfarande gällande 500 nya årsplatser inom yrkeshögskolan i Västra Götalandsregionen från och med hösten 2012 till och med 2013. Yh-myndigheten, 20150305
28 Slutrapport Projekt Saab EGF/2012/005/SE/Saab, 2014-10-28
29 Inget officiellt mål. Framtaget av Kontigo för denna rapport.
30 Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-0
31 Baseras på intervjusvar
27
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Saab-anställda och anställda hos underleverantörer. Möjligheten till försörjning under utbildningen var viktig för de individer som behövde omställning.
I intervjuer framkommer att det bland många f.d Saab-anställda fanns ett initialt motstånd mot att studera. Många var inställda på att få tillbaka sina
gamla jobb eller att hitta liknande. Ett totalt byte av yrkeskarriär genom utbildning var för många en tanke som tog tid att vänja sig vid. Det gjorde att de
som behövde tid att vänja sig vid tanken på att studera kunde göra det under
denna tid. Andra intervjupersoner menar att det tog för lång tid innan beskedet om denna extra finansiering kom vilket gjorde att såväl insatser på arbetsmarknads- och utbildningsområdet dröjde och gjorde situationen svårare för
individerna.
Även kring de utökade utbildningsplatserna finns det olika åsikter bland intervjupersonerna om när i tid de skulle ha kommit. Vissa menar att det var
bra som det var, andra menar att det skulle kommit fler platser direkt och ytterligare några spekulerar kring om man skulle ha väntat ett år och gjort de
största satsningarna på utbildning då. Det resonemanget bygger på att målgruppen inte var redo för utbildning utan behövde tid på sig för att ta beslutet
om denna individuella omställning.
Vår bedömning är att sammantaget verkar utbildningssatsningarna ha skett
rätt i tid baserat på dokumentation om söktryck och i vilken utsträckning
platserna har blivit besatta.
För att skapa en omställning krävdes förutom utökade utbildningsplatser
även insatser i form av coachning och vägledning, vilket beskrivs mer under
avsnittet om arbetsmarknadsinsatser. En intervjuperson menar att det var fokus på individernas egna val när det gällde valen av vilka utbildningar som
skulle satsats på. Det gjordes därför inte nog med behovsanalyser av vad arbetsmarknaden verkligen behöver.
Intervjupersonen menar att det behövs såväl bättre behovsanalyser som
bättre vägledning. Personen framhåller att vägledarna har gjort ett stort och
viktigt jobb men att många inte alltid tar vägledarnas råd. Det hade behövts
en process där man utgår ifrån en validering av existerande kunskaper som
jämförs mot en behovsanalys och därefter ska vägledningen ske. I detta fall
menar intervjupersonen att denna process inte följdes. Personen menar att
det måste finnas en tydligare målbild av vad arbetsgivare verkligen vill ha för
att denna process ska kunna bli effektiv.
Även här bedömer vi att Globaliseringsfonden spelade en viktig roll eftersom
den skapade ett helhetsperspektiv där riktade utbildningssatsningar, vägledning och validering sköttes inom samma projekt. Ser vi till hur det gått för
dem som tagit del av globaliseringsfonden har finansierat kan vi att 2.438 av
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de totalt 3.739 varslade enligt Globaliseringsfondens slutrapport hade heltidsarbete när projektet var avslutat, se mer om detta i efterföljande avsnitt.
Från början var tanken att utbildningsplatserna endast skulle placeras i Trollhättan, men efter diskussion mellan parterna utvecklades en regional fördelningsmodell.
På högskolenivå var det endast Högskolan Väst som genom omställningsprogrammet fick fler utbildningsplatser. Utbildningsplatserna på Yrkeshögskolan
och Yrkesvux fördelades mellan de berörda kommunerna. För yrkesvux del
beskrivs processen av vår intervjuperson som att de 1000 + 500 platserna fördelades i samverkan mellan skolverket, VGR och Fyrbodals kommunalförbund. De delade ut pengar till de kommuner som hade anställda eller underleverantörer. Senare visade det sig att ytterligare kommuner var berörda, fler
behövde pengar. Mindre kommuner som Grästorp och Mellerud fick medel
till utbildningsplatser genom ett tilläggsbeslut.
En intervjuperson som deltog i förhandlingarna av platserna beskriver det
som en svår process när platserna för Yrkesvux skulle fördelas. Intervjupersonen menar att det inte var någon som representerade de små kommunerna,
de var inte inbjudna.
Intervjupersonen beskriver det som att de fick ett påbud från regeringen att
det skulle komma nya utbildningsplatser men att deltagarna i arbetsgruppen
som skulle fördela platserna inte var överens om hur fördelningen skulle se
ut. Vissa ansåg att det endast skulle gå till Saab-anställda, andra menade att
även underleverantörer och omkringliggande verksamheter såsom restauranger var drabbade.
Till slut blev det en bred överenskommelse som uppkom efter dialog med
Skolverket och departementet. Fördelningen utgick från förhållandet mellan
antalet invånare i en kommun och andelen arbetslösa.
Fördelningen av YH-platserna fanns det enligt en intervjuperson ingen dialog
kring utan fördelningen var redan klar när de kom till mötet. Alla utbildningar utom två förlades till Göteborg.

3.3 Arbetsmarknadsåtgärder
3.3.1 Arbetsförmedlingens arbete
Insatser för fd Saab-anställda under början av 2012 bestod av flera insatser
som tillfälligt arbetsförmedlingskontor i Trollhättan, jobbmässa, validering av
meritportfölj etc.
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Antalet som varslades från Saab eller någon underleverantör 2011/2012 var 3
748 personer, dessa utgör målgruppen. Utav dessa har 3 551 varit inskrivna
på arbetsförmedlingen någon gång. Av de varslade har endast 197 personer
inte varit inskrivna på Arbetsförmedlingen.
I samband med Saabs konkurs startades Arbetsförmedlingen Trestad Industri. Kontoret hade ett tidsbegränsat uppdrag med att ta ett helhetsgrepp för
industrin i Trestadsområdet från januari 2012 till halvårsskiftet 2013. Det var
inget fysiskt kontor utan en form av matrisorganisation med medarbetare placerade på Af Trollhättan, Af Vänersborg samt Af Uddevalla.
Uppdraget för AF Trestad Industris innefattade inledningsvis främst det som
blev uppsagda från Saab och som bor i Trestad-området, men i och med att
medel beviljades från Globaliseringsfonden utökades den primära målgruppen även till de personer som blev uppsagda och arbetslösa hos underleverantörerna från och med april 2012. AF Trestad industri arbetade utöver dessa
målgrupper med tillkommande nya eller nygamla arbetslösa inom.32
Målgruppen för stöd av globaliseringsfonden var de 3.738 personer som
varslades från Saab Automobile AB och dess underleverantörer vid konkursen
årsskiftet 2011/2012. Fastställande av målgruppen skedde efter att varsellistorna inkommit till Arbetsförmedlingen. Av dessa personer skrevs majoriteten in på Arbetsförmedlingen i samband med konkursen.
Projektet är ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie åtgärder för
1.350 personer som blivit uppsagda från Saab Automobile AB och dess underleverantörer. Kravet är att de varslade har varit inskrivna som arbetssökande
hos Arbetsförmedlingen.33
Globaliseringsfondens totala kostnader har överskridit den totala budgeten.
Det innebar att finansieringsgraden från EU-kommissionen blir lägre än budgeterade 50 procent. Det var framförallt de individuella insatserna som pågick under längre tid än budgeterat som gjorde att budgeten överskreds.
Längden på utbildningarna och andra insatser blev cirka ett år jämfört med
de budgeterade sex månaderna.
Totalt hade vid projektperiodens slut 2.438 av de 3.739 personerna som
varslades fått ett jobb. Se mer detaljerad redogörelse i tabellen nedan.

Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
33 Lägesrapport Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab, 2014-06-03
32
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Tabell 9. Globaliseringsfondens resultat utifrån olika målgrupper och kategorier Källa:
Globaliseringsfondens slutrapport

Varslade

Inskrivna

Till arbete

% till arbete

Totalt

3 739

3379

2 438

72 %

Män

2 989

2 694

1 962

73 %

Kvinnor

749

685

476

69 %

Äldre än 55

950

896

432

48 %

Från Eu (ej Norden)

70

68

48

71 %

Föda utanför EU

220

213

134

63 %

Insatserna för den europeiska globaliseringsfonden har varit uppdelade i sex
områden, se nedan. Resultaten har övervägande överträffat de mål som sattes
i projektansökan.
Tabell 10. Insats, mål och utfall för Globaliseringsfonden. Källa: Globaliseringsfondens
slutrapport

Insats

Mål

Utfall

Stöd vid jobbsökande

1350

3379

Yrkesvägledning

1350

1133

Validering och arbetsmarknadsutbildning

800

1013

Praktik och stöd till arbetssökande

800

736

Stöd till nyetablering av företag

90

47

Resebidrag

400

147

3.3.1.1 Genomförande och resultat
Stöd i jobbsökandet – I målgruppen om 3 738 personer det många som hade
haft anställning hos samma arbetsgivare under hela sitt yrkesliv. Spannet på
utbildningsnivån för målgruppen varierade från sexårig skolgång till forskarutbildning. Nästan 90 procent av målgruppen bodde i kommunerna Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla varför Arbetsförmedlingen beslutade att starta
ett specialkontor i Trollhättan för dessa tre kommuner, som omfattar personerna i målgruppen. På så vis samordnades resurserna på ett så effektivt sätt
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som möjligt. Insatserna har bestått av olika jobbsökaraktiviteter, information,
mässor och branschdagar.
Resterande delen av målgruppen, 10 % som var bosatta utanför dessa kommuner har fått stöd i jobbsökande vid den lokala Arbetsförmedlingen. Under
hela projekttiden har målgruppen kunnat erhålla stöd i jobbsökande, beroende på en hög personaltäthet i projektet. Den största delen av insatserna har
varit enskilda samtal mellan sökande och handläggare. Stödets omfattning
har varierat beroende på var i omställningsprocessen individen befunnit sig.
De sökande har fått information om lämpliga arbeten att söka utifrån tidigare
yrkeserfarenheter och utbildning.
En del av målgruppen fick anställning tidigt under omställningsperioden.
Från och med första januari 2012 till sista juni samma år 120630 fick 50 procent en anställning. De personer som utbildade sig med finansiering av Europeiska Globaliseringsfonden erhöll ett intensifierat stöd jobbsökande i slutet
av utbildningen. Insatserna var jobbförslag och anvisning till ledigt arbete utifrån de nya kompetenserna. 20 personer i projektet deltog i en specialinsats
där de fick möjlighet att söka arbete på plats i Oslo under två dagar, vilket var
fler än vad som var budgeterat för. Kostnaden för aktiviteten ligger dock i
linje med beräknad budget på grund av att de genomförda insatserna för flertalet personer var billigare än planerat. Personerna besökte olika arbetsgivare
och den offentliga norska arbetsförmedlingen, NAV.
Yrkesvägledning - Då globaliseringsfondens resurser gav målgruppen ekonomiska förutsättningar att studera fanns ett ökat behov av vägledningsinsatser och erforderliga personalresurser tillsattes därför inom projektet. Yrkesvägledningen finansierad av globalisieringsfonden har syftat till att underlätta
återinträdet på arbetsmarknaden eller till att hitta olika alternativa sysselsättningsmöjligheter. Genom projektet har samarbetet utökats mellan kommunernas studievägledare och arbetsförmedlingens vägledare.
Vägledningen inriktades på yrkesväxling och vidareutbildning genom det utbud av utbildningar som funnits inom ramen för projektet och en stor del av
vägledningen har handlat om att beskriva bristyrken dvs. de områden där det
finns behov av arbetskraft och därefter lämnat förslag på lämpliga utbildningsalternativ.
Vägledningsinsatserna tillsammans med insatserna i aktiviteten stöd i jobbsökande bedöms vara stor dela av förklaringen till det positiva resultatet. Personer med ett tydligt utbildningsmål redan från början fick vägledning först och
hade under våren 2012funderat på nya yrkesval samt eventuellt behov av
komplettering av tidigare erfarenhet och utbildning och fick stöd under perioden juni- september 2012.
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Efter det, under hösten 2012 riktades vägledningen till de som ännu inte valt
utbildning, för att säkra att de skulle få en ordentlig grund till yrkesvalet,
bland annat genom att ge information om arbetsmarknadsprognoserna för
olika yrken. Den sista perioden, våren och hösten 2013 fokuserade Arbetsförmedlingen främst på kvarstående arbetssökande som hade en låg utbildningsnivå. Kostnaden för aktiviteten har överskridit beräknad budget därför att behovet av vägledningsinsatser var större per person än beräknat.

Validering och arbetsmarknadsutbildning - Många av de anställda inom
produktionen på Saab saknade intyg på förvärvade kunskaper från sin anställning. Genom en åtgärd finansierad av globaliseringsfonden tillhandahölls
valideringsinsatser av Yrkesvux. Personer som tidigare arbetat på Saab med
utbildnings- och rekryteringsfrågor anställdes för att arbeta med valideringsprocessen. Orsaken till det var att när den som validerar har god inblick i arbetsområdet är det mer troligt att individens kompetenser synliggörs på ett
rättvisande sätt.
I ansökan planerades 800 personer delta i arbetsmarknads- och förberedande
utbildning inom projektet. Vid slutrapporteringen rapporteras 1.013 personer
ha deltagit vilket medförde att kostnaderna blev större än vad som budgeterades. Utbildningarna inriktades främst till teknikområdet samt omvårdnad.
Genom finansierad av globaliseringsfonden fick 432 personer sina yrkeskunskaper validerade mot gymnasiebetyg. Det har varit allt från branschspecifika
kompetenser till truckkort.
Vad som har hänt med personer som har fått sina kompetenser validerade har
vi inte erhållit information om, varken genom skriftlig rapportering eller genom våra intervjuer.
Praktik och stöd till arbetssökande - Genom globaliseringsfonden har
736 personer har fått praktik och stöd till arbetssökande. Syftet här var att ge
praktik inför anställning, utbildning eller att pröva på ett nytt yrke. Att ge yrkesutbildning kombinerat med praktik ökar enligt Arbetsförmedlingens erfarenhet individens chanser till anställning. Det har funnits ett stort behov av
praktik då vissa reguljära yrkesutbildningar inte erbjudit praktik under utbildningstiden. Många bedöms ha fått en anställning genom sina praktikplatser.
Kostnaderna för denna åtgärd översteg det budgeterade på grund av att det
var fler personer som deltog och under en längre tid. Den genomsnittligalängden på utbildningarna och andra insatser blev cirka ett år jämfört med
planerade sexmånader.
Stöd för nyetablering av företag - Globaliseringsfonden har beviljat stöd
för att 47 personer ska kunna starta av eget företag. Av dessa har de flesta har
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startat konsultverksamhet inom fordonsindustrin med olika inriktningar. Företag har även startats inom IT personaladministration, bemanning, ledarskap, service, restaurang, taxi och fritidsverksamhet. Dessa deltagare har kunnat använda sina befintliga nätverk där det funnits efterfrågan på marknaden.
Under 6 månader beviljades nyföretagarna aktivitetsstöd och om företaget
haft en god grundidé med utvecklingsmöjligheter men inte fått bärighet i
verksamheten under den första perioden har förlängning med ytterligare sex
månader beviljats.Cirka 50-100 personer inom målgruppen hann realisera
sina affärsplaner innan projektet startade vilket innebar att aktiviteten har
inte använts i den omfattning som budgeterats.
Resebidrag - Globaliseringsfonden finansierade resebidrag för intervjuresor
och pendlingsstöd. Den här aktivitetens kostnader blev högre än budgeterat
beroende på att många personer fick flera intervjuresor samt att jobbsökandet
i Norge medförde höga kostnader för resor och boende. De flesta intervjuresorna beviljades under de första sex månaderna efter Saabs konkurs.34

3.3.2 Kommentarer
I våra intervjuer uttrycker många det positiva i att det fanns ett snabbt agerande från arbetsförmedlingen med det tillfälliga kontoret AF Trestad industi
som underlättade inskrivningen av alla de som blivit friställda. Arbetsförmedlingen verkar ha spelat en viktig roll i OMF-gruppen för att skapa omställning för framtiden. Efter inskrivningen menar många av våra intervjupersoner att det blev tyst från arbetsförmedlingens sida. Arbetet med målgruppen drog ut på tiden och sköttes till den övervägande delen av omställningsaktörerna TSL och TRR. Det kan förklaras med arbetsförmedlingen uppdrag
att arbeta med personer långt ifrån arbetsmarknaden, vilket merparten i målgruppen inte var vid tillfället.
Globaliseringsfondens har därför varit avgörande för de övergripande effekterna på arbetsmarknadsområdet. Globaliseringsfonden gjorde det möjligt att
rikta insatser mot målgruppen vilket har gett stor effekt. Vi har inget underlag
om det arbete som utfördes på arbetsmarknadsområdet utöver rapporten om
effekterna av globaliseringsfondens insatser. Arbetsförmedlingen har som
nämnts fått utstå kritik för sina insatser, särskilt innan Globaliseringsfonden
var på plats. I efterhand utrycker sig majoriteten av intervjupersonerna dock
positivt om arbetsförmedlingens arbete.
Globaliseringsfonden erbjöd finansiering till åtgärder på individnivå och endast till fd Saabanställda och fd anställda hos underleverantörer till Saab. De
personer vi har intervjuat är samtliga ense om att globaliseringsfonden hade

34

Slutrapport Projekt Saab EGF/2012/005/SE/Saab, 2014-10-28
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en stor betydelse för att hantera krisen. En intervjuperson tar upp att användandet av globaliseringsfonden i denna omställning tas upp som ett positivt
exempel i EU-sammanhang där fondens användande i olika länder diskuteras.
Intervjupersonerna framhåller hur globaliseringsfonden skapade ett mervärde för såväl individer som samhället i stort. Fondens finansiering skapade
enligt en intervjuperson en minskad arbetslöshet samtidigt som det erbjöd en
chans för regionen att behålla arbetskraft och kompetens. Den nya kompetens
som skapades genom globaliseringsfondens insatser efterfrågades vilket enligt en intervjuperson har bidragit till att regionen har återhämtat sig snabbt.
Flera intervjupersoner framhåller hur globaliseringsfondens effekter bidrog
på ett individuellt plan för många av de fd Saab-anställda. Individerna kände
sig inte lämnade och det extra tillskottet skapade många möjligheter till insatser som annars inte skulle varit möjliga. Det var ett starkt signalvärde för de
drabbade individerna.
En intervjuperson menar att globaliseringsfonden gjorde en stor skillnad särskilt för individer över 55 år. Dessa skulle annars inte haft möjlighet att utbilda sig inom ramen för arbetsförmedlingen. Intervjupersonen hävdar att
dessa personer främst utbildade sig inom vårdsnära yrken. En lärdom från att
ha använt finansiering från globaliseringsfonden anger en intervjuperson är
att det behöver informeras mer till alla berörda parter om vad fonden innebär. Denna information behöver nå ut till såväl målgrupp, berörda parter
såsom utbildningsinstanser och omställningsaktörer samt även internt på Arbetsförmedlingen så att handläggare kan förmedla rätt information.

3.4 Kollektivtrafik och infrastruktur
3.4.1 Förbättrade pendlingsmöjligheter
Västtrafik fick i uppdrag av Västra Götalandsregionen att förbättra kollektivtrafiken i regionen för att skapa bättre pendlingsmöjligheter. I maj 2012 beslutade Regionutvecklingsnämnden att anslå 13,5 mnkr för en uppstart av utökade pendlingsmöjligheter mellan Trollhättan och Göteborg/-Hisingen.
Projektets syfte var, enligt Västtrafiks slutrapport, att genom kollektivtrafikåtgärder vidga arbetsmarknaden för Trollhättan med omnejd genom att öka
trafikutbudet mellan Trollhättan och Göteborg. Projektet syftade särskilt till
att öka utbudet och minska restiden mellan Trollhättan och Volvo Torslanda.
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Tabell 11. Sammanställning av insats, mål och utfall – Förbättrade pendlingsmöjligheter

Insats

Mål

Utfall

Ny busslinje till Volvo Torslanda

Att genom kollektivtrafikåtgärder
vidga arbetsmarknaden för Trollhättan med omnejd genom att
öka trafikutbudet.35

God beläggning av insatserna
samt bedömt förbättrade pendlingsmöjligheter

Hyresavtal av 3 Öresundståg
Norge-trafik till Halden

3.4.1.1 Genomförande och resultat
De åtgärder som genomfördes var att tre tågsätt av typen Öresundståg hyrdes
in för att användas till nyinsatta turer mellan Vänersborg och Göteborg. En ny
busslinje etablerades mellan Älvängen och Volvo Torslanda, med anslutning
till tåget i Älvängen. Med dessa åtgärder nåddes flera av de uppsatta målen.
Restiden minskade med ca 20 minuter mellan Trollhättan och Volvo Torslanda. Reskomforten ökade genom att de nya turerna innebar att det inte blev
lika fullt på tåget. Det blev också en avlastning på linje 129 mellan Nils Ericssonterminalen och Volvo Torslanda. De nya turerna innebär dessutom större
flexibilitet för pendlarna eftersom det fanns fler tågavgångar att välja mellan.
I samband med tidtabellsskiftet i december 2012 och att det nya dubbelspåret
mellan Göteborg och Trollhättan togs i bruk infördes ett helt nytt tågtrafiksystem mellan Vänersborg/Trollhättan och Göteborg med tätare turer, kortare
restid och uppehåll vid de nya stationerna Lödöse Södra, Bohus och Gamlestaden. Inom ramen för projektet genomfördes en förtätning i den tidiga morgontrafiken genom att tågen kunde köras i halvtimmestrafik redan från kl. 5
från Trollhättan istället för från kl. 6. Den anslutande busslinjen till Torslanda justerades så att den istället utgick från Bohus. Därmed kunde restiden
minskas ytterligare till under en timme mellan Trollhättan och Volvo Torslanda Projektet byggde på en kontinuerlig utveckling i nära dialog med resenärerna, framför allt genom täta kontakter med en grupp pendlare på Volvo
Personvagnar.
Till detta genomfördes under 2012 redan tidigare fattade beslut med betydelse för möjligheterna att arbetspendla. Det rör dubbelspår på järnvägen
mellan Göteborg och Trollhättan samt kapacitetsförbättringar på väg E45
mellan Göteborg och Trollhättan.
De effekter som denna del av omställningsprogrammet uppnådde var att antalet resenärer som fick stå ombord på tågen under morgontrafiken minskade
radikalt. Den av projektet finansierade avgången kl. 05.52 från Trollhättan
35

Inget officiellt mål. Framtaget av Kontigo för denna rapport.
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har i genomsnitt haft ca 200 resande per tur vilket innebär ca 50 000 resor på
ett år. Den nya bussen till Volvo Torslanda, linje 440, hade god beläggning,
särskilt i morgontrafiken.
Hyresavtalet av de tre Öresundstågen har inneburit att Västtrafik även har
kunnat säkerställa tillgången på tåg för den fram till dess att sex nya tåg levererades under sommaren 2013.36

3.4.2 Lobbyarbete för infrastruktursatsningar
Tabell 12. Sammanställning av insats, mål och utfall – Lobbyarbete

Insats

Mål

Utfall

Utredning om järnväg
mellan Halden och Öxnered

Omställning genom åtgärder för
att vidga arbetsmarknaden för
Trollhättan med omnejd genom
att öka trafikutbudet37

Inget underlag

När omställningsprogrammet inleddes pågick redan ett antal omfattande
statliga satsningar för att förbättra infrastrukturen i Trollhättan/Västra Götaland. Bland annat byggs dubbelspår på järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan. Därtill sker stora kapacitetsförbättringar på väg E45 mellan Göteborg
och Trollhättan.38
I Omställningsprogrammet prioriterades att få igång en svensk-norsk utredning för att ta fram ett kunskapsunderlag om hur och när järnvägen mellan
Halden och Öxnered skulle kunna byggas ut.39 Norska regeringen har gett
Jernbaneverket i uppgift att göra en sådan utredning i samarbete med
svenska Trafikverket. Arbetet ska genomföras under 2015.

3.4.3 Kommentarer
Satsningarna inom området kollektivtrafik och infrastruktur har inneburit en
ökad in- och utpendling i Fyrbodalsområdet. De personer vi har intervjuat bedömer satsningarna inom kollektivtrafik som betydelsefulla för omställningsarbetet.

Slutrapport. Insatser för att förbättra kollektivtrafiken med anledning av situationen för före
detta Saab-anställda. Västtrafik 20140513
37 Inget officiellt mål. Framtaget av Kontigo för denna rapport.
38 Saab i konkurs: en extrem omställning. Trygghetsrådet, 2014
39 Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
36
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Vad åtgärderna har gett för effekter är enligt intervjupersoner svårt att mäta.
Samtliga parter tar upp hur trängselskatten som infördes nära i tid till omställningsarbetet har påverkat väldigt mycket. Därför är det svårt att se hur de
extra satsningarna har påverkat vilket enligt intervjupersonerna gör det svårt
att utvärdera. Pendlingen har ökat kraftigt under de senaste åren men det är
svårt att avgöra vad som beror på vad. Fler personer dagspendlar idag till jobb
och utbildning. Intervjupersonerna menar att det verkar vara rätt insatser
som har utförts för att underlätta regionens omställning. I intervjuer framkommer att Västtrafik höll en tät kontakt med Trollhättans kommun där parterna uppdaterade varandra löpande. Västtrafik blev kontaktade av Volvo
som meddelade att många fd Saab-anställda nu hade fått anställning hos dem
vilket gjorde att pendlingen dit behövde underlättas.
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4 Omställning och förnyelse på
arbetsmarknad och i näringsliv
Detta kapitel behandlar och belyser frågeställningar rörande omställning och
förnyelse på den regionala arbetsmarknaden och i näringslivet. Vi har två perspektiv. Dels på en övergripande regional nivå och dels omställning på individnivå med fokus på dem som förlorade jobbet i samband med Saab:s konkurs. Kapitlet inleds med en analys av hur tidigare Saab-anställda klarat omställningen där vi följer dessa personers anknytning till arbetsmarknaden
åren efter konkursen i olika register. Därefter görs en regional analys av omställning och förnyelse baserat på främst registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.

4.1 De anställda på Saab Automobile
I det här avsnittet ska vi undersöka vad som hände med de som var anställda
på Saab Automobile precis innan bolagets konkurs. Det vill säga de personer
som många av omställningsinsatserna var riktade till. Detta har möjliggjorts
genom en specialbeställning av statistik från SCB. De personer som ingår i
undersökningen är dem som var anställda på Saab Automobile i Trollhättan
under 201140. Det vi vill göra är att följa dessa personer framåt i tiden för att
se vad som hänt med deras arbetsmarknadssituation åren efter konkursen.
Syftet med undersökningen är därmed att på ett heltäckande och systematiskt
sätt följa upp arbetsmarknadssituationen för personer som var anställda på
Saab.
Totalt ingår 3 172 personer i den population som vi ska följa, det vill säga personer som var anställda på Saab Automobile under år 2011. Av tabellen nedan
framgår att:


19 % av de anställda var kvinnor och 81 % män.



Ca 10 procent av de anställda var under 35 år (möjligen har många av de
yngre anställda blivit uppsagda innan 2011). Drygt hälften av de anställda
var mellan 35-49 år och 36% mellan 50-64 år.



12% av de anställda hade grundskola som högsta avslutade utbildning medan hälften av de anställda hade gymnasium som högsta avslutade utbildning. 20 procent hade en eftergymnasial utbildning kortare än tre år och 18
procent en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. 12 % hade en

De personer som ingår är de som varit anställda på Saab Automobile under år 2011 och har en
inkomst som uppgår till minst ett basbelopp under året.
40
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längre eftergymnasial utbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.


84% av de anställda var födda i Sverige och 16% var födda utomlands.

Tabell 13. Beskrivning av de anställda vid Saab Automobile år 2011 fördelat efter kön,
ålder, utbildning och födelseland

Kategori
Kön
Ålder

Utbildningsnivå

Födelseland

Grupp
Män
Kvinnor
18-24 år
25-34 år
35-49 år
50-64 år
65 år eller äldre
Grundskola
Gymnasium
Eftergymnasial utbildning <3 år
Eftergymnasial utbildning >=3 år
teknisk/naturvet inriktning
Eftergymnasial utbildning >=3 år
ej teknisk/naturvet inriktning
Född i Sverige
Född utanför Sverige
Samtliga anställda

Antal
2 564
608
14
294
1 690
1 147
27
379
1 572
641
392

Andel
81%
19%
0%
9%
53%
36%
1%
12%
50%
20%
12%

188

6%

2 650
522

84%
16%

3 172

100%

Källa: SCB (RAKS)

4.1.1 Hur många av de tidigare Saab-anställda har nytt arbete?
Vi har med hjälp av RAKS möjlighet att fram till 2013 få detaljerade uppgifter
om arbetsmarknadssituation för dem som förlorade jobbet på Saab i samband
med konkursen. Ser vi till samtliga dem som ingår i populationen så har 59%
en helårsanaställning under år 2013 och 15% har haft en anställning under
delar av året. 10% är sysselsatta som företagare eller kombinatörer (har inkomst av både tjänst och från eget företag). 16% är utan arbete under 2013
(mer om dessa under nästa rubrik).
Ser vi till kön så kan vi konstatera att en något större andel av männen är utan
arbete år 2013; 17% jämfört med 13% för kvinnorna. En något större andel av
kvinnorna har också en heltidsanställning år 2013.
Vad gäller ålder så är andelen personer utan arbete klart högre bland dem
som var 50 år eller äldre vid konkursen 2011; ca 30 % procent av dessa är
utan arbete år 2013. Bland personer yngre än 50 år är andelen utan arbete
lägre än 10%. Bland personer yngre än 50 år är också andelen med helårsanställning klart högre än bland dem som var 50 år eller äldre.
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Ser vi till utbildningsnivå så ökar andelen helårsanställda med utbildningsnivå, Tre fjärdedelar av dem med en eftergymnasial utbildning hade en ny
helårsanställning under 2013. Omvänt så var andelen personer utan arbete
2013 klart högst bland dem som hade grundskola som högsta avslutade utbildning. Bland dem med gymnasium som högsta avslutade utbildning var
18% utan arbete år 2013. Noterbart är vidare att andelen som är kombinatörer eller företagare år 2013, är klart högre bland dem med en längre eftergymnasial utbildning, särskilt bland dem med teknisk utbildningsinriktning.
Rörande födelseland så ser vi att de som är födda i Sverige i högre utsträckning än utrikesfödda har en helårsanställning och att en klart större andel försörjer sig som kombinatör eller företagare. Omvänt så är andelen utan arbete
bland utlandsfödda klart högre än bland svenskfödda.
Tabell 14. Arbetsmarknadssituation år 2013 för personer som var anställda på Saab
Automobile år 2011 fördelat efter kön, ålder, utbildning och födelseland

Kategori

Grupp

Kön

Män
Kvinnor
18-24 år
25-34 år
35-49 år
50-64 år
65 år eller äldre
Grundskola
Gymnasium
Eftergymnasial utbildning
<3 år
Eftergymnasial utbildning
>=3 år teknisk/naturve inriktning
Eftergymnasial utbildning
>=3 år ej teknisk/naturvet
inriktning
Född i Sverige
Född utanför Sverige
Samtliga

Ålder

Utbildningsnivå

Födelseland

Helårsanställd

Företagare/
kombinatör

Utan
arbete

58%
63%
36%
73%
69%
42%
19%
36%
55%
67%

Har haft
anställning
under del
av året
15%
16%
50%
15%
14%
17%
0%
20%
20%
9%

10%
8%
0%
4%
9%
12%
19%
8%
7%
13%

17%
13%
0%
7%
9%
29%
59%
35%
18%
10%

73%

6%

15%

6%

74%

7%

13%

6%

61%
48%

14%
21%

11%
4%

14%
27%

59%

15%

10%

16%

Källa: SCB (RAKS)

Ambitionen i utvärderingen har varit att följa de tidigare Saab-anställda så
långt fram i tiden som möjligt. Detaljerade data för sysselsättning och anknytning till arbetsmarknaden finns tillgängligt fram till 2013. För 2014 har vi
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från SCB fått ut uppgifter om årsinkomst41. Detta kan användas som grund
för att bedöma olika gruppers anknytning till arbetsmarknaden.
I tabellen nedan anges hur stor andel inom respektive grupp av tidigare Saabanställda som återfinns inom olika inkomstintervall. Ser vi till hela populationen så har 59 procent en årsinkomst på minst 300 000 kr 72 procent har en
årsinkomst som överstiger 200 000 kr och 79 procent en årsinkomst som
överstiger 100 000:-. Omvänt så har omkring en femtedel en årsinkomst som
understiger 100 000 kr och dessa torde ha vara mycket svagt etablerade på
arbetsmarknaden (en liten andel av dessa är också pensionerade och har lämnat arbetsmarknaden).
En slutsats vi kan dra av detta är att en andel som ligger runt kanske 15-20
procent av de tidigare Saab-anställda har haft mycket svårt att återetablera sig
på arbetsmarknaden. Detta varierar också med socioekonomiska faktorer
såsom utbildning, ålder och födelseland (men inte kön). Bland dem som haft
svårt att återetablera sig på arbetsmarknaden hör framförallt personer med
enbart grundskoleutbildning och i viss mån personer med gymnasium som
högsta avslutade utbildning; samt personer äldre än 50 år och personer födda
utomlands.
Tabell 15. Andel individer som når upp till olika inkomstintervall år 2014. Tidigare Saabanställda.

Kategori

Grupp

Kön

Män
Kvinnor
18-24 år
25-34 år
35-49 år
50-64 år
Grundskola
Gymnasium
Eftergymnasial utbildning <3 år
Eftergymnasial utbildning >=3 år teknisk/naturvet inriktning
Eftergymnasial utbildning >=3 år ej
teknisk/naturvet inriktning
Född i Sverige
Född utanför Sverige

Ålder

Utbildning

Födelseland

Samtliga

Årsinkomst
över
300 000:60%
57%
21%
69%
69%
43%
27%
50%
76%
86%

Årsinkomst
över
200 000:72%
72%
57%
83%
83%
54%
45%
68%
82%
90%

Årsinkomst
över
100 000:78%
81%
86%
93%
89%
62%
56%
76%
86%
93%

81%

85%

89%

62%
46%

74%
61%

80%
70%

59%

72%

79%

Källa: SCB (RAKS)

Detta är ett samlat inkomstbegrepp för samtliga inkomster en individ kan ha från olika inkomstkällor, såsom förvärvsinkomst, studiemedel, arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, ekonomiskt bistånd etc.
41
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4.1.2 Vad gör de som inte arbetar?
Nedan granskar vi närmare på de personer som ovan återfinns inom kategorin ”utan arbete” år 2013. Detta är nödvändigtvis inte negativt då dessa t.ex.
kan vara studerande och på väg att vidareutbilda sig. Det finns också naturliga orsaker bakom att personer är i denna kategori, t.ex. pensionering.
Ser vi till hela populationen som saknar arbete år 2013, så är det totalt 519
personer. Av dessa är knappt hälften, 45%, i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 20 procent är öppet arbetslösa. En ungefär lika stor grupp har ålderspension. Därefter har vi en mindre kategori som vi kallar för övriga (som innehåller studerande, sjukskrivna, förtidspensionerade, personer som helt saknar inkomst med flera) och som utgör 12 procent av dem som är utan arbete
år 2013.
Det är relativt små skillnader mellan de olika grupperna. Något som kan noteras är att den öppna arbetslösheten är högre bland utlandsfödda än personer
födda i Sverige samt att personer med låg utbildningsnivå i högre utsträckning än de med eftergymnasial utbildning är öppet arbetslösa.
Tabell 16. Arbetsmarknadssituation för de som är utan arbete år 2013 fördelat efter kön,
ålder, utbildning och födelseland*
Kategori

Grupp

Kön

Män
Kvinnor
18-24 år
25-34 år
35-49 år
50-64 år
65 år eller äldre
Grundskola
Gymnasium
Eftergymn utb <3 år
Eftergymn utb >=3 år
teknisk/naturvet inriktning
Eftergymn utb >=3 år
ej teknisk/ naturvet inriktning
Född i Sverige
Född utanför Sverige

437
82
22
147
333
16
134
287
65
22

379
140

19%
25%

45%
46%

24%
16%

10%
11%

Samtliga

519

20%

45%

22%

12%

Ålder

Utbildning

Födelseland

Antal
Personer

Därav arbetslösa

Därav ålderspension

20%
22%

Därav arbets-marknadspolitisk ågärd
44%
52%

Därav
övriga

23%
18%

11%
0%

18%
25%
20%
0%
27%
20%
12%
0%

59%
59%
41%
0%
40%
53%
34%
27%

0%
0%
30%
100%
28%
16%
28%
32%

0%
13%
10%
0%
3%
9%
17%

23%

Källa: SCB (RAKS) * Några av raderna summerar inte till 100% eftersom SCB blankat ut
kategorier (celler) som innehåller 2 individer eller färre
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4.1.3 Vad gör de som har ett nytt arbete?
I detta avsnitt granskar vi närmare vad de som har ett nytt arbete år 2013 gör.
Till att börja med så är det intressant att se var dessa har sitt arbete. Knappt
hälften av dem som har arbete år 2013 är sysselsatta i Trollhättan. Vidare har
en liten andel sysselsättning i någon av övriga trestadskommunerna Uddevalla eller Trollhättan samt i någon annan av kommunerna i Trollhättans
funktionella arbetsmarknadsregion. En knapp tredjedel är sysselsatta i Göteborgs FA-region. Göteborgsregionen har därmed varit viktig för omställningsförmågan i ett större regionalt perspektiv.
Tabell 17. Arbetsställekommun för dem som har sysselsättning (anställning eller eget
företagande) år 2013

Arbetsställekommun

Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Vänersborg kommun
Övriga FA-region Trollhättan
FA-region Göteborg
FA-region Lidköping
Övriga Sverige
Samtliga

Antal individer
2013
1 062
121
127
52
671
70
225
2 328

Andel
(%)
46%
5%
5%
2%
29%
3%
10%
100%

Källa: SCB (RAMS)

Vi ska nu gå vidare med att titta på omställning utifrån perspektiven yrke och
bransch. Detta gör vi genom att undersöka data om yrkeskategori 2011 och
2013 för de anställda på Saab samt branschtillhörighet år 2013 (2011 var ju
samtliga verksamma inom branschen fordonsindustri). Vi har bara tillgång
till sammanräknade årsvisa data och kan inte följa hur enskilda individer rört
sig mellan yrken.
Vi börjar med att titta på vilka 15 yrkesgrupper som var störst på Saab år
2011. Den klart största kategorin är yrkeskoden 311 som innehåller ingenjörer
och tekniker med kortare eftergymnasial utbildning. Denna grupp innehåller
845 personer. Detta kan jämföras med den tredje största yrkeskategorin
(SSYK 214) som innehåller civilingenjörer m.fl. och kräver längre eftergymnasial utbildning med 308 personer. Den näst största yrkeskategorin på Saab
var montörer med 442 personer. Övriga större yrkeskategorier är t.ex. företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän, lager- och transportassistenter samt övriga maskinoperatörer och montörer.
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Tabell 18. Yrken år 2011 bland anställda på Saab Automobile. 15 största yrkeskategorier
(SSYK, tresiffersnivå)
Yrkeskod och benämning

Antal
män
739

Antal
kvinnor
106

Samtliga

828 Montörer

370

72

442

214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

257

51

308

241 Företagsekonomer, marknadsförare och
personaltjänstemän
413 Lager- och transportassistenter

153

91

244

201

31

232

829 Övriga maskinoperatörer och montörer

169

32

201

123 Chefer för särskilda funktioner

98

22

120

723 Maskin- och motorreparatörer

107

1

108

822 Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri
341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

71

25

96

53

40

93

722 Smeder, verktygsmakare m.fl.

61

1

62

419 Övrig kontorspersonal

35

20

55

812 Processoperatörer vid stål- och metallverk
213 Dataspecialister

47

2

49

39

9

48

248 Administratörer i intresseorganisationer

35

5

40

129
2 564

100
608

229
3 172

311 Ingenjörer och tekniker

Övriga yrken
Totalt

845

Källa: SCB (SSYK)

Tittar vi på data för 2013 framträder en delvis annorlunda bild.
De två klart största yrkeskategorierna är SSYK 311 Ingenjörer och tekniker
(kortare eftergymnasial utbildning) och SSYK 214 Civilingenjörer, arkitekter
m.fl. (längre eftergymnasial utbildning). Båda dessa yrkeskategorier är dessutom större än 2011. Det är svårt att dra någon entydig slutsats kring detta. En
första slutsats är naturligtvis att den typen av teknisk yrkeskompetens på eftergymnasial nivå och teknisk specialistkompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden. Vidare kan det vara en effekt av förändrad klassificering av koder
som gör att fler personer hamnar i dessa kategorier år 2013 än år 2011. Alternativt är detta en effekt av kompetensutveckling eller vidareutbildning i andra
yrkesgrupper. En annan grupp som ökat i antal är kategorin Dataspecialister.
Gruppen Chefer för särskilda funktioner är lika stor år 2013 som år 2011. En
möjlig sammanfattande slutsats av detta är att personer med någon form av
avancerad teknisk kompetens eller annan specialistkompetens har klarat sig
bra på arbetsmarknaden och kunnat ta med sig sin kompetens till ett annat
liknande yrke.
Vi kan vidare konstatera att det är avsevärt färre som har yrken motsvarande
montörer och operatörer, det vill säga typiska ”verkstadsgolvsyrken”. Efter-
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frågan på denna typ av kompetens har därmed varit relativt låg. Även en relativt stor yrkeskategori som Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän är avsevärt mindre år 2013. En avslutande iakttagelse är att
gruppen Övriga yrken är avsevärt större år 2013 jämfört med 2011, vilket tyder på att spridningen i olika yrkeskategorier har ökat bland dem som har ett
arbete år 2013. Populationen som helhet är mer heterogen yrkesmässigt än
när dessa personer var anställda på Saab 2011. Ett tecken på omställning och
omställningsinsatser är även sannolikt att 74 personer är sysselsatta i olika typer av vård- och omsorgsyrken.
Tabell 19. Yrken år 2013 bland tidigare anställda på Saab Automobile. 15 största yrkeskategorier (SSYK, tresiffersnivå)

Yrkeskod och benämning

Antal
män
447

Antal
kvinnor
50

302

51

353

82

67

149

113

9

122

123 Chefer för särskilda funktioner

98

22

120

828 Montörer

86

10

96

723 Maskin- och motorreparatörer

84

1

85

341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

48

28

76

213 Dataspecialister

63

12

75

513 Vård- och omsorgspersonal

34

40

74

413 Lager- och transportassistenter

50

8

58

419 Övrig kontorspersonal

21

19

40

122 Drift- och verksamhetschefer

31

8

39

832 Fordonsförare

30

3

33

8

23

31

375
1 872

105
456

480
2 328

311 Ingenjörer och tekniker
214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl.
241 Företagsekonomer, marknadsförare och
personaltjänstemän
829 Övriga maskinoperatörer och montörer

343 Redovisningsekonomer, administrativa
assistenter m.fl.
Övriga yrken
Totalt

Samtliga
497

Källa: SCB (SSYK)

En sammanfattande bild av de tio yrkeskategorier som totalt sett ökat respektive minskat mest mellan 2011-2013 redovisas i Figur nedan. De två yrkeskategorier som totalt sett minskat mest bland de SAAB-anställda är ingenjörer
och tekniker samt montörer. De yrkesgrupper som ökat mest är vård- och
omsorgspersonal och civilingenjörer, arkitekter.
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Figur 2. Sysselsättningsförändring i de tio yrken som ökat respektive minskat mest mellan 2011-2013.
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Inom vilka branscher har då de tidigare Saab-anställda hittat ny sysselsättning? Av de 2 328 personer som är sysselsatta år 2013 enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), har ca 40 procent (891 personer) ett
nytt arbete inom tillverkningsindustrin. Drygt 600 personer är fortfarande
verksamma inom fordonsindustrin. I övrigt är företagstjänster en stor
bransch för tidigare Saab-anställda. Inom branschen företagstjänster är ca
hälften av de tidigare Saab-anställda teknik-konsulter. Inom branschen företagstjänster finns även andra typer av konsulter och specialister samt bemanningspersonal. Vi ser också att relativt stora grupper av tidigare Saab-anställda är sysselsatta i branscher som Informations- och kommunikationstjänster (framförallt IT-konsulter) samt Handel. Även Vård- och omsorgssektorn sysselsätter nära 100 personer år 2013.
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Tabell 20. Branschtillhörighet år 2013 för personer sysselsatta på Saab Automobile 2011

Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverknings- och utvinningsindustri
Därav fordonsindustri
Energi och miljö
Byggindustri
Handel
Transport
Hotell och restaurang
Informations- och kommunikationstjänster (IKT)
Kreditinstitut och försäkringsbolag
Fastighetstjänster
Företagstjänster
Civila myndigheter och försvaret
Utbildning
Vård och omsorg
Personliga och kulturella tjänster m.m.
Övriga/okänt
Samtliga

Män
754
518
14
55
162
55
124
531
27
29
42
13
66
1 872

Kvinnor
137
94
4
6
49
7
20
105
34
12
50
7
25
456

Samtliga
891
612
18
61
211
62
144
636
61
41
92
20
91
2 328

Källa: SCB (RAMS)

4.1.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis så är det framförallt tre grupper som har haft svårast att
klara omställningen på arbetsmarknaden utifrån perspektivet att de är utan
arbete år 2011. Dessa är (1) personer med enbart grundskola (samt till viss del
personer med gymnasieutbildning); (2) personer som är 50 år eller äldre samt
(3) personer som är födda i annat land än Sverige. Möjligen finns det även en
korrelation mellan dessa tre grupper (som vi inte har haft möjlighet att undersöka här). En gissning är framförallt att kategorierna ålder och utbildningsnivå samspelar med varandra samt även födelseland och utbildningsnivå. Vi kan också dra slutsatsen att de som klarat omställningen bäst är personer med eftergymnasial utbildning (särskilt de med minst treårig eftergymnasial utbildning) och personer yngre än 50 år.
Det är vidare Kontigos bedömning att personer med någon form av specialiserad yrkeskompetens, framförallt teknisk kompetens, har klarat omställningen relativt väl. Detta är kompetens som varit efterfrågad på arbetsmarknaden och dessa har i hög utsträckning kunnat hitta ny sysselsättning inom
industrin eller andra branscher där denna kompetens är efterfrågad, t.ex.
bland teknikkonsulter och andra typer av konsultföretag.
En relativt stor andel av de tidigare Saab-anställda har också bytt yrkesinriktning och bransch. Bland annat är ca 300 tidigare Saab-anställda (knappt
10%) sysselsatta inom branscherna handel eller vård- och omsorg år 2013.
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4.2 Regional arbetsmarknadsanalys
Detta avsnitt syftar till att analysera utvecklingen på arbetsmarknaden och i
näringslivet med fokus på Trollhättans kommun och funktionella arbetsmarknadsregion i ett jämförande perspektiv.

4.2.1 Hur utvecklas arbetslösheten i arbetsmarknadsregionen?
Vi ska här titta på hur arbetslösheten påverkades av Saabs konkurs. Konkursen berörde självklart inte bara Trollhättans kommun, utan även omkringliggande kommuner. En naturlig avgränsning när vi studerar detta på kommunnivå är att titta på de kommuner som ingår i Trollhättans funktionella arbetsmarknadsregion, inom vilken kommunerna har ett relativt högt pendlingsutbyte med varandra.
Figur 3. Arbetslöshet i åldern 16-64 år i Trollhättans FA-region år 2008-2015. (årsbasis)
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten ökar kraftigt i Trollhättans kommun mellan 2011-2012, med
tre procentenheter från 14 till 17 procent. Trollhättan hade redan tidigare en
avsevärt högre arbetslöshet jämfört med övriga kommuner i regionen och
även jämfört med Västra Götalands län och riket som helhet. Ser vi i ett
längre tidsperspektiv så ökade arbetslösheten ännu kraftigare mellan 20082009. Utöver Trollhättan förfaller de kommuner som påverkats mest av konkursen vara Vänersborg och Grästorp, medan övriga kommuner i arbetsmarknadsregionen inte verkar påverkas alls. Efter år 2012 ser vi en minskande
trend i de tre kommuner som drabbades av kraftig ökning av arbetslösheten
som en följd av konkursen.
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Ser vi till hur arbetslösheten utvecklats för kvinnor och män separat förefaller
män ha drabbats hårdare än kvinnor av Saab:s konkurs (vilket är logiskt med
tanke på att det är en mansdominerad arbetsplats och bransch). Figuren nedan visar differensen mellan mäns och kvinnors relativa arbetslöshet uttryckt
i procentenheter. År 2011 var differensen 1,5 procentenheter i Trollhättans
kommun, dvs arbetslösheten bland män var 1,5 procentenheter högre än för
kvinnor. Denna differens ökar till 4,6 år 2012 men minskar därefter långsamt
till 3,0 procentenheter 2015. Detta är ungefär samma skillnad som mellan
åren 2008-2009 då skillnaden mellan könen också ökade kraftigt. Det är
framförallt i Trollhättan och Vänersborg som differensen mellan män och
kvinnor i arbetslöshet är särskilt påtaglig.
Figur 4. Differens mellan mäns och kvinnors arbetslöshet år 2008-2015. Procentenheter.
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Källa: Arbetsförmedlingen

4.2.2 Hur har arbetslösheten utvecklats för svaga grupper på arbetsmarknaden?
En fråga som utvärderingen ska söka besvara är om insatserna som riktades
till Saab-anställda skapade undanträngningseffekter för andra grupper av arbetslösa. Vi börjar med att titta på ungdomsarbetslösheten – personer i åldern 18-24 år – som följer en delvis annorlunda utvecklingskurva jämfört
med utvecklingen för hela gruppen mellan 16-64 år ovan. I Trollhättan mer
än fördubblas ungdomsarbetslösheten mellan 2008-2011 där den når en topp
på 34 procent. Vänersborg har en närmast identisk utvecklingskurva men något lägre nivå. Samma mönster gäller för nästan alla kommuner och även
Västra Götalands län och riket som helhet, dvs att ungdomsarbetslösheten
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ökar från 2008-2011. Efter 2011 så avtar ökningen alternativt så minskar ungdomsarbetslösheten, inte minst i Trollhättan och Vänersborg. Ungdomarna
får det klart tuffare på arbetsmarknaden i samband med finanskrisen 2008
med kraftigt ökande ungdomsarbetslöshet som följd. Sannolikt bidrar den demografiska utvecklingen med stora ungdomskullar som ska ut på arbetsmarknaden precis i samband med lågkonjunkturen som följer. Ungdomsarbetslösheten ökar dock inte efter Saab:s konkurs årsskiftet 2011-2012 och mellan
2014-2015 sker en mycket kraftig minskning av ungdomsarbetslösheten, inte
minst i Trollhättan.
Figur 5. Arbetslöshet i åldern 18-24 år i Trollhättans FA-region år 2008-2015
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Källa: Arbetsförmedlingen

Vi ska titta närmare på utvecklingen av ungdomsarbetslösheten genom att
studera förändringen av andelen arbetslösa i åldern 18-24 år under perioden
före respektive efter konkursen. Ökningen av ungdomsarbetslöshet under perioden 2008-2011 är störst i de tre kommuner som också drabbades hårdast
efter Saab:s konkurs, dvs Trollhättan, Vänersborg och Grästorp. Ungdomsarbetslösheten mer än fördubblas i dessa kommuner på tre år. Återhämtningen
under perioden 2011-2015 är förhållandevis jämn mellan kommunerna och
generellt i nivå med länet som helhet och i riket. Återhämtningen är dock
svagast i Grästorp och Vänersborg, medan Trollhättan har en något bättre utveckling 2011-2015 som är i nivå med genomsnittet för länet.
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Tabell 21. Procentuell förändring av andelen arbetslösa i åldern 18-24 år i Trollhättans
FA-region 2008-2011 samt 2011-2015

Grästorp
Vänersborg
Mellerud
Sotenäs
Trollhättan
Lysekil
Uddevalla
Färgelanda
Munkedal
Västra Götalands län
Riket

2008-2011
147%
154%
105%
89%
126%
68%
106%
56%
123%
101%
89%

2011-2015
-52%
-55%
-56%
-57%
-60%
-61%
-63%
-64%
-65%
-60%
-56%

Källa: Arbetsförmedlingen

4.2.3 Pendling
Nästa del i analysen handlar om att studera pendlingsströmmar till och från
Trollhättans kommun och arbetsmarknadsregion.
Mellan 2007-2010 är den totala inpendlingen relativt stabil, medan den sjunker kraftigt mellan 2010-2011 (drygt 500 personer) och även mellan 20112012 (ca 600 personer). Däremot upphör den minskande trenden efter 2012
och därmed möjligen den negativa effekten av Saabs konkurs.
Figur 6. Total inpendling till Trollhättans kommun 2007-2014
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De årliga förändringarna i inpendling till Trollhättans kommun syns tydligare
i figuren nedan. Mellan 2010-2011 och 2011-2012 minskningen i inpendling
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till Trollhättan då inpendlingen minskade med ca 1000 personer och dessa är
klart större än minskningen mellan 2008-2009 i samband med finanskrisen
(som också följdes av en ungefär motsvarande ökning i inpendling). Minskningen i inpendling mellan 2010-2011 bestod framförallt i att inpendlingen
från kommuner utanför arbetsmarknadsregionen minskade, medan inpendlingen i samband med konkursen 2011/2012 framförallt ledde till en minskning i inpendling från arbetsmarknadsregionen. Den lilla ökningen i inpendling mellan 2012-2014 kan möjligen vara ett tecken på att arbetsmarknaden
håller på att återhämta sig och att omställningsåtgärderna haft effekt.
Figur 7. Årlig förändring i inpendling till Trollhättans kommun 2007-2013
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Källa: SCB (RAMS)

Vi ska nu titta närmare på hur utpendlingen från dels Trollhättan påverkats i
samband med konkursen och dels arbetsmarknadsregionen som helhet. I figuren nedan ser vi att utpendlingen från Trollhättans kommun ökar kraftigt
efter 2010 (särskilt mellan 2010-2012). Sannolikt är detta både en direkt och
indirekt effekt av konkursen, dels finns inte alternativ sysselsättning i kommunen för dem som blivit uppsagda, dels minskar den totala efterfrågan på
arbetskraft i kommunen vilket också innebär att även personer som inte var
anställda på SAAB behöver pendla för att hitta arbete. Framförallt är det utpendlingen till Göteborgsregionen som ökar, utpendlingen till Göteborgs
kommun ökar med över 500 personer mellan 2010 och 2013. 2013-2014 innebär dock ett trendbrott och den totala utpendlingen ökar inte längre utan
minskar istället något.
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Figur 8. Total utpendling från Trollhättans kommun 2007-2014
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Vi fortsätter med att titta på hur utpendlingen från FA-region Trollhättan som
helhet förändrats i samband med konkursen (dvs personer som bor i någon
av kommunerna i FA-regionen men har sin arbetsplats utanför FA-regionen).
Här ser vi att den totala utpendlingen ökar kraftigt från 2009 och framåt men
är särskilt markerad mellan 2011-2012, dvs årsskiftet för konkursen. Det är
framförallt utpendlingen till Göteborgsregionen som ökar från 2009 och
framåt.
Figur 9. Total utpendling från Trollhättans FA-region 2007-2014
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4.2.4 Sysselsättning och näringslivsutveckling
I det här avsnittet ska vi titta närmare på hur sysselsättningen har förändrats
totalt sett på arbetsmarknaden samt i ett antal branscher som på olika sätt
kan tänkas ha påverkats av Saabs konkurs. Perspektivet är jämförande och inkluderar Trollhättans kommun, Trollhättans FA-region, Västra Götalands län,
hela riket samt data för några jämförelseregioner som strukturellt sett liknar
Trollhättans FA-region. De regioner som ingår i det vi nedan kallar ”jämförelseregioner” är FA-regionerna Eskilstuna, Gävle och Växjö42.
Vi inleder avsnittet med en tabell som illustrerar hur olika nyckelbranscher
och sektorer på arbetsmarknaden utvecklats i FA-Trollhättan 2007-2014. Totalt sett minskar sysselsättningen med knappt 4000 arbetstillfällen 20072014. Vi ser nedan att utöver SAAB Automobile så minskar sysselsättningen
kraftigt även inom övriga delar av tillverkningsindustrin. Den privata tjänstesektorn växer istället starkt sett över hela perioden, men kompenserar inte för
hela minskningen inom industrin. Efter 2011 är tillväxten särskilt stark inom
Företagstjänstesektorn. Inom den offentliga sektorn minskar sysselsättningen
totalt sett 2007-2014, men efter 2011 ökar antalet arbetstillfällen i den offentliga sektorn.
Tabell 22. Antal sysselsatta per bransch och sektor i FA-Trollhättan 2007-2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Saab

4 297

4 038

3 705

3 558

2 154

0

0

Övrig motorfordonsindustri
(exkl Saab)
Övrig tillverkning

2 918

2 631

2 077

1 867

1 704

1 363

1 350

12 042

11 345

10 012

9 687

9 815

9 912

28 558

29 295

29 002

30 755

32 660

33 023

Företagstjänster

6 209

6 586

6 014

6 296

6 369

6 986

Offentlig sektor

36 863

35 943

35 017

34 948

34 863

Sysselsatta totalt

90 887

89 838

85 827

87 111

87 565

Privat tjänstesektor
exkl. företagstjänster

0

20072014
-4 297

20112014
-2 154

1 400

-1 518

-304

9 564

9 382

-2 660

-433

32 812

33 077

4 519

417

7 018

7 042

833

673

36 100

35 842

36 035

-828

1 172

87 384

86 586

86 936

-3 951

-629

Källa: SCB (RAMS)
Vi ska nu gå vidare med att jämföra utvecklingen i Trollhättan/Fyrbodal med
andra regioner, för att utifrån ett jämförande perspektiv analysera utvecklingen på arbetsmarknaden och i olika branscher.
I figuren nedan har vi indexerade värden för sysselsättningsutvecklingen i
hela näringslivet (både privat och offentlig sektor). Finanskrisen 2008/2009
påverkade sysselsättningen i hela riket. Från 2010 skiljer dock Trollhättans
kommun från övriga med en kraftigt minskad sysselsättning. I FA-regionen
Trollhättan som helhet minskade inte sysselsättningen mellan 2010-2012 på
Dessa tre FA-regioner identifierades som mest lika FA-regionen Trollhättan genom en nearest
neighbour matchning som inkluderade tre variabler: antal sysselsatt dagbefolkning år 2011, andel
sysselsatta inom tillverkningsindustrin samt andel anställda vid stora arbetsställen (>250 anst).
42
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motsvarande sätt som i Trollhättans kommun, men FA Trollhättan har efter
2010 en sämre utveckling jämfört med jämförelseregionerna (som innan
2010 har en parallell utvecklingskurva). Skillnaden mellan FA-Trollhättan
och jämförelseregionerna är sannolikt effekten av Saab:s nedläggning. Mellan
2012-2013 sker också en sysselsättningsminskning i både FA Trollhättan och
Trollhättans kommun som vi inte kan se hos övriga. Detta skulle kunna vara
en indirekt effekt av nedläggningen genom en totalt sett minskad efterfrågan
på arbetskraft i regionen. Men mellan 2013-2014 sker sedan en återhämtning.
Figur 10. Antal sysselsatta i dagbefolkningen i hela näringslivet 2008-2014 (indexerade
värden, 2008=100)
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Källa: SCB (RAMS)

Det är inte bara i Trollhättan som antalet sysselsatta inom industrin minskat.
Antalet sysselsatta inom industrin har minskat kontinuerligt i hela riket, inte
minst mellan 2008/2009. I Trollhättan fortsätter den negativa utvecklingen
till 2012 när sysselsättningsminskningen stannar av. Antalet sysselsatta inom
industrin i Trollhättans kommun har dock halverats sedan 2008. En ungefär
motsvarande trendkurva som i Trollhättanregionen kan vi även se i jämförelseregionerna, men sysselsättningsminskningen är bara ungefär hälften så
kraftig i dessa.
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Figur 11. Antal sysselsatt dagbefolkning inom industrin 2008-2014 (indexerade värden,
2008=100)
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Källa: SCB (RAMS)

Härnäst ska vi titta på sysselsättningsutvecklingen i branscherna företagstjänster och IKT, som är nära relaterade till tillverkningsindustrin. Dels då
framförallt många konsultföretag har den avancerade tillverkningsindustrin
som en viktig kund, dels då personal inom industrin med expertkompetenser
är intressant för konsultsektorn (och vice versa). Inom branschen företagstjänster hittar vi t.ex. många teknikkonsulter och inom IKT finns IT-konsulterna och vi vet att dessa branscher och tillverkningsindustrin är nära kopplade till varandra. Vi såg också i det tidigare kapitlet där vi följde de tidigare
Saab-anställda, att många fått nytt jobb i just dessa branscher.
Om vi ser till företagstjänster så har branschen efter 2009 generellt haft en
tillväxt i antal sysselsatta. Anmärkningsvärt är att i Trollhättans kommun och
även FA-region som helhet så är det en mycket kraftig sysselsättningstillväxt i
denna bransch, vilket sannolikt beror på att konsultsektorn fångade upp
många av de tidigare Saab-anställda ingenjörerna och andra typer av tjänstemän. FA-region Trollhättan är också ”ifatt” jämförelseregionerna vad gäller
sysselsättningsutveckling 2012.
Utvecklingen inom IKT-sektorn skiljer sig delvis från utvecklingen som beskrivits för företagstjänster ovan. Inom IKT har Trollhättan en klart sämre utveckling än jämförelseregionerna och Västra Götaland och riket som helhet,
även om det sker en återhämtning efter 2011 i Trollhättans FA-region och inte
minst i Trollhättans kommun efter 2012. Men utvecklingen inom IKT är klart
svagare om vi jämför med utvecklingen för företagstjänstesektorn, men efter
2012 kan vi se en klart uppåtgående trend i Trollhättans kommun.
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Figur 12. Antal sysselsatt dagbefolkning inom företagstjänster och IKT 2008-2014 (indexerade värden, 2008=100)

Indexerade värden (2008=100)

120
115

Företagstjänster

110
105
100
95
90
85
80
2008

2009

2010

2011

FA Trollhättan

Jämförelseregioner

Trollhättan kommun

Västra Götaland

2012

2013

2014

Riket

Indexerade värden (2008=100)

110

IKT
105
100
95
90
85
80
2008

2009

2010

2011

FA Trollhättan

Jämförelseregioner

Trollhättan kommun

Västra Götaland

2012

2013

2014

Riket

Källa: SCB (RAMS)

Avslutningsvis ska vi se om Saab:s nedläggning kan spåras i en mer allmänt
konjunkturberoende bransch, men som annars inte har någon direkt koppling
till tillverkningsindustrin, nämligen handel. Det mönster som vi ser i figuren
nedan är svårtolkat. Trollhättans kommun och Trollhättans FA-region har en
starkare sysselsättningstillväxt inom handel än övriga regioner och riket som
helhet efter 2010. Tillväxten inom handeln har därmed bidragit till att minska
effekterna av Saabs konkurs för arbetsmarknaden som helhet i regionen.
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Figur 13. Antal sysselsatt dagbefolkning inom handel 2008-2014 (indexerade värden,
2008=100)
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Vi har ovan visat att ett antal branscher haft en god återhämtning och tillväxt
sysselsättningsmässigt i både Trollhättans kommun och arbetsmarknadsregionen som helhet efter Saabs konkurs. Nu ska vi titta närmare på dynamiken i
ett antal branscher där vi från avsnitt 3.1 ovan vet att många tidigare Saab-anställda hittat ny sysselsättning. Tabellen nedan visar förändring av antal högskoleutbildade inom teknikkonsultsektorn (SNI 71), IT-konsultsektorn (SNI
62) samt organisationskonsultsektorn (SNI 70).
Generellt har både Trollhättans kommun och Trollhättans FA-region haft en
lägre tillväxt av högskoleutbildade inom dessa branscher mellan åren 20072011 jämfört med jämförelseregionerna, Västra Götaland och riket. Perioden
efter Saabs konkurs 2011-2013 är ökningen av antal högskoleutbildade i Trollhättans kommun och arbetsmarknadsregion väsentligt högre än för övriga.
Detta tyder på att Saab:s konkurs inneburit en kompetensinjektion för dessa
branscher regionalt.
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Tabell 23. Förändring av antal högskoleutbildade i tre nyckelbranscher tidsperioden före
och efter Saabs konkurs

Bransch

Region

SNI 62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet och informationstjänster

Trollhättans kommun

SNI 70 Huvudkontor; konsulttjänster till
företag

SNI 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

2007-2011

2011-2014

-29%

27%

FA Trollhättan

-8%

21%

Jämförelseregioner

13%

-11%

Västra Götaland

15%

10%

Riket

17%

7%

Trollhättans kommun

13%

173%

FA Trollhättan

22%

74%

Jämförelseregioner

18%

-6%

Västra Götaland

35%

11%

Riket

36%

13%

Trollhättans kommun

-4%

25%

5%

16%

Jämförelseregioner

35%

3%

Västra Götaland

18%

16%

Riket

25%

12%

FA Trollhättan

Källa: SCB (RAMS)

4.2.5 Sammanfattning
Arbetslösheten ökar kraftigt i Trollhättans kommun mellan 2011-2012, med
tre procentenheter från 14 till 17 procent. Trollhättan hade redan tidigare en
avsevärt högre arbetslöshet jämfört med övriga kommuner i regionen och
även jämfört med Västra Götalands län och riket som helhet. Utöver Trollhättan förfaller de kommuner som påverkats mest av konkursen vara Vänersborg
och Grästorp, medan övriga kommuner i arbetsmarknadsregionen inte verkar
påverkas alls. Efter år 2012 ser vi en minskande trend i de tre kommuner som
drabbades av kraftig ökning av arbetslösheten som en följd av konkursen. Arbetslösheten har ökat i högre grad bland män än kvinnor. Detta gäller särskilt
Trollhättan och Vänersborg.
Ungdomsarbetslösheten ökar inte efter Saabs konkurs årsskiftet 2011-2012.
Istället avtar ökningstakten eller så minskar den i regionen, framförallt i
Trollhättans kommun. Ungdomsarbetslösheten har istället ökat kraftigt åren
som föregår konkursen (2008-2011). Däremot är minskningstakten i ungdomsarbetslösheten efter 2011 något lägre i Vänersborg och Grästorp jämfört
med övriga arbetsmarknadsregionen och länet samt riket, medan Trollhättan
återhämtat sig något bättre och i nivå med länet som helhet.
Ser vi till arbetsmarknadens utveckling som helhet så minskar antalet arbetstillfällen i Trollhättans kommun och i Trollhättans FA-region minskat i samband med Saabs konkurs. Konkursen innebär att sysselsättningen totalt sett i
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hela näringslivet minskat mer i Trollhättans arbetsmarknadsregion än i andra
jämförbara regioner. Ser vi enbart till industrisysselsättningen är skillnaden
än mer påtaglig.
En minskad efterfrågan på arbetskraft i regionen syns även i pendlingsstatistiken. Arbetskraftsefterfrågan i regionen minskar i samband med konkursen och är väsentligt lägre efter konkursen än före denna. Inpendlingen till
Trollhättan minskar kraftigt samtidigt som utpendlingen från både Trollhättans kommun och FA-regionen som helhet ökar. Framförallt är det Göteborgsregionen som blivit viktigare för sysselsättningen efter konkursen. Vi
har också tidigare visat att en relativt stor andel av de tidigare anställda på
Saab hittat ny sysselsättning i Göteborgsregionen.
Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden i Trollhättans FA-region har fortsatt
att minska efter Saab:s konkurs. Framförallt inom tillverkningsindustrin har
sysselsättningen minskat. Såväl den privata tjänstesektorn som den offentliga
sektorn växer efter konkursen. Vissa branscher har haft en stark utveckling i
regionen. Ser vi till företagstjänstesektorn – en bransch som är nära relaterad
till industrin – så har denna haft en god tillväxt efter Saabs konkurs. Sannolikt har konsultsektorn fångat upp många tidigare Saab-anställda med expertis inom olika områden, inte minst ingenjörer. Inom IKT är tillväxten dock
något svagare jämfört med företagstjänstesektorn och även relativt andra regioner. Handel är en sektor som haft en starkare utveckling i Trollhättan än i
andra jämförbara regioner och riket som helhet och har därmed bidragit till
att minska de negativa effekterna av konkursen på sysselsättningen i regionen. Fler arbetstillfällen inom vissa delar av den privata tjänstesektorn och
den offentliga sektorn har därmed i viss mån kompenserat för de förlorade arbetstillfällena inom industrin.
När vi tittar närmare på ett antal nyckelsektorer i det regionala näringslivet;
teknikkonsultsektorn, IT-konsultsektorn samt organisationskonsultsektorn så
tyder statistiken på att Saabs konkurs inneburit en kompetensinjektion för
dessa branscher regionalt. Perioden efter Saabs konkurs 2011-2014 ökar antalet högskoleutbildade i Trollhättans kommun och arbetsmarknadsregion
starkt i dessa branscher i ett jämförande perspektiv.
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5 Summering och slutsatser
5.1 Konkursen drabbar regionen hårt – men god återhämtning på kort sikt
Saabs Automobiles konkurs var Sveriges dittills största konkurs med 3 738
personer som förlorade sina jobb vid Saab och dess underleverantörer. Konkursen drabbade regionen hårt, samtidigt visar studien på en betydande återhämtning vad gäller till exempel arbetslösheten bland de som förlorade sina
jobb som följd av konkursen. En mängd insatser genomfördes inom ramen
för Omställningsprogrammet för att hantera den uppkomna situation som involverade en rad aktörer på lokal, regional, nationell och även EU-nivå.
Trollhättans kommun och även Grästorp och Vänersborg var särskilt drabbade. Där ökade arbetslösheten kraftigt medan övriga kommuner i arbetsmarknadsregionen inte verkar påverkas alls på samma sätt. Arbetslösheten
når sin topp 2012 för att sedan minska. Även ungdomsarbetslösheten påverkas, den ökar för att nå sin topp 2011 för att sedan minska. Återhämtningen
är dock svagare i Trollhättan, Grästorp och Vänersborg och det kan finnas
skäl att tro att ungdomarna har haft en tuffare konkurrens på arbetsmarknaden som följd av Saabs konkurs.
2013 hade 59% av de fd anställda vid Saab och dess underleverantörer heltidsanställning. 16% var dock fortfarande helt utan arbete. Särskilt drabbade
var personer med låg utbildningsnivå, över 50 år gamla och utländsk bakgrund. Av de som var utan arbete 2013 var 45% i någon form av arbetsmarknadsåtgärd, 20% öppet arbetslösa, 22% hade ålderspension och 12% tex studerade. En stor del av de insatser som genomfördes inom ramen för Omställningsprogrammet hade fokus på stöd till individen. Något som kunde handla
om både olika typer av utbildningsinsatser och stöd till att starta företag.
I samband med Saabs konkurs har arbetstillfällen och efterfrågan på arbetskraft i Trollhättans kommun och i Trollhättans FA-region minskat, en minskning som är starkare än i jämförbara regioner. Något som kommer till uttryck
i form av en minskad inpendling till regionen och en ökad utpendling och då
särskilt till Göteborgsregionen. En del av insatserna inom Omställningsprogrammet hade fokus på att förbättra kommunikationerna för att underlätta
pendling till Göteborgsregionen.
I det regionala näringslivet kan vi se en stark återhämtning av det vi brukar
kalla företagstjänster (som bland annat rymmer branscher som ingenjörer,
tekniska konsulter mm), samt till en del även IKT-branschen. Något som kan
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ses som en indikation på att man i regionen har lyckats behålla den kvalificerade tekniska kompetens som varslades i samband med konkursen.

5.2 Lyckad omställning baserad på stark mobilisering
Omställningsarbetet och det arbete som genomfördes inom ramen för omställningsprogrammet var enligt Kontigos bedömning lyckat som helhet, såväl
vad gäller organisation, arbetsformer, resursmobilisering och resultat. Skälen
till detta är flera och några framgångsfaktorer kan nämnas.
Saabs konkurs 2011 kom inte som en blixt från en klar himmel. Saab hade under en följd av år drabbats av kriser och nedskärningar, senast 2008 i samband med den globala krisen inom bilindustrin. Det fanns därför en beredskap bland aktörer på lokal och regional nivå för de risker som Saab stod inför.
Dialog, samverkan och åtgärder hade initierats redan i samband med krisen
2008 och relationer och tillit mellan aktörer etablerats. Denna tidiga samverkan var en viktig grund för omställningsarbetet som möjliggjorde att arbetet
med omställningen snabbt kunde komma igång. En viktig del i detta var att
det tidigt fanns en handlingsplan för arbetet, om det skulle bli en konkurs,
som togs fram av aktörerna gemensamt. Detta som man samtidigt utåt och i
officiella sammanhang gav sitt stöd till Saab.
Initialt, främst i fasen innan konkursen var ett faktum, och innan omställningsarbetet kunde inledas, drevs förberedelserna av en begränsad krets av
aktörer. Kretsen av aktörer, främst från kommunal nivå kom efter hand att
vidgas, detta som svar på kritik som riktats mot Omställningsprogrammet
samt för att skapa förutsättningar för effektivitet i genomförandet i delregionen som helhet.
Organisationen kring omställningsarbetet hade mer karaktären av en ”task
force” än en traditionell programorganisation vilket gav momentum och
handlingskraft, där styrning och uppföljning främst skedde på aktörs- och insatsnivå (kopplat till olika aktörer).
I stor utsträckning byggde omställningsarbetet på tillämpning och uppskalning av redan etablerade koncept och verksamheten, som exempelvis omställningskontoret och Innovatum. Det möjliggjorde också en snabb start i arbetet där man inte behövde lägga fokus på utveckling av metoder och arbetssätt utan kunde tillämpa etablerade och beprövade arbetssätt och metoder.
Globaliseringsfonden har varit viktig för genomförandet av Omställningsprogrammet. Det möjliggjorde omfattande individuellt stöd för exempelvis utbildning och starta eget-aktiviteter. Globaliseringsfondens insatser bidrog till
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att lösa de svårigheter som man såg fanns kopplat till Arbetsförmedlingens
insatser som främst hade fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden.
Centrala delar av omställningsarbetet utgjordes av insatser vid Innovatum
och Omställningskontoret. Omställningsarbetet kan ses som ett kvitto på betydelsen av Västra Götalandsregionens långsiktiga arbete med att utveckla
delregionala innovationsmiljöer (som Innovatum) som stöd för innovation,
entreprenörskap och branschförnyelse.

5.3 Utmaningar och frågeställningar
Omställningsprogrammet väcker också frågor kring formerna för det regionala utvecklingsarbetet som är mer principiella till sin karaktär.
Konkurs ger helt andra förutsättningar för omställningsarbete än ett varsel
av traditionellt slag. Vid ett varsel finns företaget kvar och kan vara med som
en aktör som tar sitt sociala ansvar. Företaget kan vara med som en del i omställningsarbetet och bidra med resurser och kompetens. Vid en konkurs är så
inte fallet. Företaget är under upplösning och kompetens och kapacitet som
kan vara viktiga resurser i omställningsarbetet skingras och försvinner från
företaget. Det är inte heller självklart att konkursförvaltaren ser frågor av det
här slaget som angelägna.
Vid Saabs konkurs blev detta tydligt på ett tidigt stadium och innebar utmaningar för omställningsarbetet. Det rörde exempelvis validering av kompetens
hos uppsagd personal, något som var en särskild utmaning för personer med
låg formell utbildning men som gjort en intern karriär vid Saab. Något som
kräver en beredskap från aktörer vid ett omställningsarbete som följd av konkurs att hantera även frågor som vid varsel är naturligt att företagen har ansvar för.
Involvering – det inledande arbetet, innan Saabs konkurs, med att förbereda omställningsarbetet drevs av en mindre krets aktörer. Saab var fortfarande ett verksamt bolag, även om man hade stora problem, och det var i det
skedet angeläget att visa att aktörerna i regionen stod bakom Saab och de ansträngningar som gjordes för att ordning på verksamheten. Därför måste förberedelserna för ett eventuellt omställningsarbete ske i det tysta och bland en
mindre krets aktörer. Arbetet var som vi har pekat på framgångsrikt. Så snart
Saabs konkurs blev klar kunde omställningsarbetet inledas och konkreta insatser från de olika aktörerna sättas igång.
Samtidigt innebar detta att aktörer i regionen som hade kunnat och velat bidra i arbetet inte kom att involveras i arbetet i de här tidiga faserna. Detta är
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också den kanske allvarligast kritiken mot omställningsarbetet som framkommer i intervjuerna. Vår bild är dock att man på olika sätt sökte ta tag i detta
för att involvera olika delar av de kommunala förvaltningarna i regionen i arbetet och att mycket av den kritik som framfördes efterhand tonats ned.
Som utomstående utvärderare kan vi ha förståelse för båda synsätten. Det är
lätt att inse vikten av att forma en effektiv och handlingskraftig task force som
snabbt kan få igång omställningsarbetet och att detta inte kan ske offentligt
utan måste planeras som en reservplan i det tysta. På samma sätt är det lika
lätt att förstå den kritik från aktörer som på många sätt kan vara en del i lösningen men som i de tidiga skedena inte var involverade i arbetet.
Samtidigt är det vår bedömning att en av framgångsfaktorerna i Omställningsprogrammet var att man så snabbt kom igång med insatser och kunde
visa på aktivitet och momentum. Vår uppfattning är att detta bland annat
sammanhänger med det inledande planeringsarbetet som skedde i en mindre
krets och mer i det tysta och som skapade ett momentum i genomförandet. Vi
tror dock att vid en sådan task force-orienterad ansats så är det viktigt en tydlig idé och plan för kommunikation och dialog för att involvera även andra aktörer i arbetet. Detta menar vi inte fanns i Omställningsprogrammet.
Flernivåstyrning är ett centralt begrepp på policynivå för att beskriva och
förklara hur beslutande och arbete måste gå till kring flertalet samhällsfrågor
och -utmaningar. Ytterst handlar detta om att få aktörer med olika mandat
och uppdrag, kanske inom olika politikområden och med olika geografi att
dra åt samma håll. Något som i praktiken kan innebära betydande utmaningar och svårigheter.
Ser vi på omställningsarbetet i Fyrbodal som exempel på flernivåstyrning blir
komplexiteten i en sådan ansats tydlig. I arbetet skulle inkluderas flera statliga myndigheter med olika uppdrag (som Arbetsförmedling, Skolverket, Yrkeshögskolan och Länsstyrelsen) liksom en högskola (Högskolan Väst). Vidare involverade arbetet aktörer både på både regional (Västra Götalandsregionen, delregional (Kommunalförbund) och lokal nivå (flera kommuner).
Varje aktör med sitt specifika uppdrag och mandat och sin kultur och arbetssätt.
I praktiken kom Omställningsprogrammet att genomföras på ett i stora
stycken bra sätt. Man lyckades alltså få flernivåstyrningen att fungera i praktiken. Men det fanns utmaningar i processen kring flernivåstyrningen och hur
olika aktörerna hade möjlighet att bidra till processen. De svårigheter som
kan finnas kring aktörernas olika roller och mandat blev särskilt tydligt när
det gäller Arbetsförmedlingens roll. Arbetsförmedlingen var tidig igång med
arbetet att registrera alla arbetssökande. Flera menar att Arbetsförmedlingen
därefter blev mer osynliga och inte lika aktiva i omställningsarbetet, något
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som väckte kritik från flera aktörer. För arbetsförmedlingen handlade detta
om att man i sina insatser enligt sitt uppdrag har fokus på personer som står
långt från arbetsmarknaden något som man menade att personalen vid Saab
och deras underleverantörer inte gjorde. Genom Globaliseringsfonden löstes
detta, då man genom fonden hade möjlighet att finansiera lösningar direkt för
de fd Saab-anställda.
Det är värt att notera att Arbetsförmedlingen har varit en av de största finansiärerna av insatser inom ramen för Omställningsarbetet. Våra intervjuer visar också på en efterhand annan syn på Arbetsförmedlingens roll i omställningsarbetet.
Samtidigt illustrerar diskussionen kring Arbetsförmedlingens roll i omställningsarbetet på de hinder för bred mobilisering för att hantera en kris som
kan ligga i aktörernas formella uppdrag och mandat. Något som är viktigt att
klara ut och diskutera innan arbetet inleds.
Programstyrning är väl utvecklad och etablerat som arbetssätt när det gäller regionalt utvecklingsarbete, det inte minst genom EU-medlemskapet vid
mitten av 1990-talet och de arbetsformer som utvecklats inom ramen för
EU:s strukturfonder. Viktiga delar i ett sådant arbetssätt är ett sammanhållet
strategi- och programdokument med en tydlig programlogik för hur programmet avser att nå resultat och hur detta ska mätas och följas. Kopplat till detta
är en tydlig budgetram som visar vilka medel som står till förfogande för olika
mål och insatser liksom en tydlig formell programorganisation som synliggör
ansvar inom ramen för programmet.
Arbetssättet är idag så väl etablerat att det kan vara svårt att se ett annat sätt
att bedriva regionalt utvecklingsarbete. Inte minst när det gäller insatser av
den storleksordning som det handlar om för Omställningsprogrammet som
har rört insatser om drygt 500 mkr kronor under sammanlagt 3,5 år. Omställningsprogrammet representerar i praktiken ett annan logik när det gäller regionalt utvecklingsarbete.
Något samlat programdokument med tydlig programlogik har inte funnits,
inte heller någon gemensam budget för arbetet. Den centrala programorganisationen har varit mer informell och mer som en task force. Styrning och ekonomisk uppföljning har främst skett på aktörs- och insatsnivå (som var kopplat till olika aktörer) än centralt för programmet som helhet. Istället baserades
programmet på en nulägesanalys och generell målbild som genom dialog och
samverkan delades av de aktörer som involverades i arbetet. Det handlade
inte heller om att utveckla nya metoder för att lösa arbetsuppgifterna, som
ofta är fallet i strukturfondsfinansierade projektet (något som också ligger i
strukturfondernas förutsättningar). Istället handlade programmet om att
skala upp och ta tillvara redan etablerade arbetssätt och aktörer som visat sig
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framgångsrika och som redan var etablerade i Fyrbodal. Det värt att notera
att omställningsarbetet kunde bedrivas utan några allvarliga budgetrestriktioner. Något som enligt vår bedömning var en viktig förutsättning för det arbetssätt som kom att prägla omställningsarbetet.
Fördelarna med arbetssättet är flera. Det gav omställningsarbetet en snabb
start där man snabbt kunde börja agera och visa resultat. Att man arbetade
med redan etablerade aktörer och arbetssätt gav en legitimitet och bidrog
också till att nå resultat då arbetssätten redan var utprovade och kvalitetssäkrade. Vi får också bilden att det fanns ett starkt sammanbindande kitt mellan
aktörerna som handlade om redan etablerade relationer och en samsyn kring
både utmaningen och målet. Sammantaget är det vår bedömning att det här
arbetssättet är en av framgångsfaktorerna bakom omställningsarbetet i Fyrbodal.
De nackdelar som kan finnas med ett sådant arbetssätt har bland annat att
göra med svårigheterna att mer formellt styra och följa upp ett sådant program och få en samlad bild av genomförande och resultat. Det finns också en
risk att arbetet inte blir transparent där aktörer som kan ha en viktig roll i genomförandet inte är delaktiga och inte heller på ett enkelt sätt har möjlighet
att bli delaktiga.
Programstyrning av mer traditionellt slag kan upplevas som stelt och byråkratiskt där formen blir viktigare än innehållet. Den bild vi får från studien av
Omställningsprogrammet är delvis annorlunda, mer flexibelt, mer fokus på
eget ansvarstagande. En utmaning för Västra Götalandsregionen är därför att
ta de goda lärdomarna av samhandling från Omställningsprogrammet även in
i andra delar av det regionala utvecklingsarbetet som mer baseras på en etablerad programstyrning.

5.4 Lärdomar från omställningsarbete
Saabs konkurs innebar en stor utmaning för regionen. Samtidigt är denna
slags kriser och regionala utmaningar inte unika. Vilka är då erfarenheterna
av att hantera den här typen av kriser och sårbarhet och vad är viktigt för ett
strategiskt arbetssätt som ska hantera den här typen av omställningar och utmaningar?
I en rapport från Nordregio43 granskas hur man i de nordiska länderna mötte
den globala ekonomiska kris som tog sin början under hösten 2008. Rappor-
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ten är en del i arbetet med att identifiera en tredje generationens regionalpolitik på uppdrag av en arbetsgrupp under Nordiska Ministerrådet. Syftet är lärande, lärdomar från erfarenheterna från krisen 2008 ska bidra till att man
på ett bättre sätt kan möta framtida kriser och strukturomvandlingar. Forskningsrapporten har fokus på utvecklingen i de nordiska länderna; hur man
mötte den ekonomiska krisen och vilka strategier man har haft för att möta
krisen så att denna vänds till en möjlighet.
En slutsats av studien är att krisen inte innebar någon egentlig anpassning av
regionalpolitiska strategier och instrument. Insatserna präglas vidare av att
de genomförs när krisen är ett faktum och mer får karaktären av ”brandkårsutryckningar”. En viktig del i arbetet med krishantering och regionalpolitik är
därför att utveckla och tillämpa metoder och arbetssätt för att identifiera sårbara och riskutsatta regioner och branscher. Men det får inte stanna vid identifikationen eller analyser utan vad som krävs är ett arbetssätt där man möter
krisen i förväg. Detta handlar om att proaktivt och långsiktigt mobilisera aktörer genom att bygga upp nätverk och samarbeten som främjar den regionala
utvecklingen vid högkonjunktur och som kan vara aktiva även i ett arbete som
handlar om att hantera kriser. En viktig aspekt av detta handlar om att ha fokus på långsiktigt hållbara lösningar, något förutsätter att aktörer på alla nivåer är involverade i regionala utvecklingsprocesserna och att forum för dialog och kraftsamling etableras.
I studien identifieras fyra kritiska faktorer för en effektiv politik för regional
utveckling och krishantering:


Beredskap –måste finnas hos aktörer på olika nivåer vilka konsekvenserna
av ekonomiska kris ska hanteras och vad det kräver



Förankring – där regionala och lokala aktörer involveras tidigt i processen
är en förutsättning för att (nationella) strategier ska få ett genomslag



Dialog – med/mellan aktörerna är nödvändigt för en gemensam bild av
vilka utmaningarna är och vad som ska prioriteras



Engagemang – kräver involvering av aktörerna och är nödvändigt för ansvarstagande och egna initiativ
Faktorerna sätter fokus på de mer relationella värdena i samverkan och det
regionala utvecklingsarbetet och mindre på strategier och andra formella instrument. I annan forskning framhålls vikten av tillit mellan aktörerna och
gemensamt synsätt/mindset som centralt för framgångsrika regionala utvecklingsprocesser, något som är i linje med slutsatserna ovan. De relationella
värdena är enligt vår bedömning något som har varit en av styrkorna med det
arbete som bedrivits genom Omställningsprogrammet. Ett arbete som i stor
utsträckning byggde på dialog och förankring tidigt i processen som en grund
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för aktörernas engagemang och handlingsberedskap. Något som innebar att
de centrala aktörerna i omställningen mentalt och rent praktiskt var beredda
att ta ansvar för sina delar av omställningsarbetet så snart det stod klart att
Saab skulle gå i konkurs.
Fyrbodalsregionen har tidigare drabbats av företagsnedläggningar som nedläggningen av Uddevallavarvet 1985 som omfattade 2.165 personer.44 Nedläggningen ledde till omfattande statliga insatser (där en betydande del avsåg
motorvägsbygge) i en större omfattning än vid Saabs konkurs. Resultaten på
kort sikt vad gäller ställningen på arbetsmarknaden för de som sades upp vid
nedläggningen av Uddevallavarvet var 2,5 år efter uppsägningen något bättre
än de resultat som vi kan se från Saabs konkurs. Man bör dock inte betona
jämförelsen alltför hårt då skillnaderna i ekonomiska struktur och förutsättningar mellan Uddevalla 1985 och Trollhättan 2011 är stora.
På lång sikt (1985-1999) är anställningsgraden och inkomstnivån högre för de
som varit anställda på Uddevallavarvet jämfört med en kontrollgrupp med
personer som under samma period förlorat sitt jobb pga av företagsnedläggning och utan att motsvarande stödinsatser sattes in. En förklaring till detta
är den omfattande satsning som man gjorde på kompetensutveckling av de
som förlorade arbetet vid Uddevallavarvet, vilket då i stor utsträckning handlade om utbildning för att få grundskole- eller gymnasiekompetens. Det ger
empiriskt belägg för att en viktig inriktning i omställningsarbetet i Fyrbodal,
att ge stöd till kompetensutveckling och utbildning (något som har handlat
om utbildningar inom både yrkeshögskolan och högskolan), är betydelsefull
för positionen på arbetsmarknaden på sikt.

5.5 Slutsatser och lärande
Omställningsarbetet i Fyrbodal i samband med Saabs konkurs har på många
sätt varit framgångsrikt. Det finns lärdomar och erfarenheter från detta som
är viktiga för framtida omställningsprocesser och som är viktiga inte bara för
det fortsatta arbetet i Fyrbodal utan för Västra Götaland i stort.
Lärdomarna handlar enligt Kontigos bedömning om att synliggöra och stärka
kopplingen mellan det kontinuerliga regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
och arbetet med mer akut och reaktiv krishantering i samband med större
omstruktureringar och nedläggningar av företag och branscher. Även det kontinuerliga regionala utvecklingsarbetet handlar ju i grund och botten om att
möta strukturomvandlingens konsekvenser på regional nivå, men mer proaktivt genom arbete med innovation, entreprenörskap och branschförnyelse. I
linje med slutsatserna i Nordregios forskningsrapport handlar detta om att
Henrik Ohlsson, Donald Storrie: Long term effects of public policy for displaced workers in
Sweden – shipyard workers in the west and miners in the north, September 6 2009
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lägga grunden till en framgångsrik krishantering i faser av ekonomisk utveckling och tillväxt. Det handlar bland annat om att ”institutionalisera” lärdomar och erfarenheter i det regionala utvecklingsarbetet och hos aktörerna.
Viktiga delar i ett sådant förhållningssätt är:


Löpande omvärldsanalyser för att identifiera och värdera möjliga risker och
hot kring branscher och företag som har betydelse för regionens utveckling



Värdera tidigt vilka behov av insatser som kan finnas vid en eventuell omställningssituation. Något som kan variera från en bransch till en annan och
även inom regionen beroende på socioekonomisk struktur



Arbeta långsiktigt så att samverkan redan är etablerad när regionen ställs
inför utmaningar av det slag som drabbade Fyrbodal detta så att centrala aktörer är involverade i arbetet – eller förstår varför man inte är lika involverad



Skapa gemensam insikt och handlingsberedskap hos centrala aktörer kring
omställningsdimensionen och vad en sådan situation kräver och förutsätter
av aktörerna



Tydliggör ansvars- och arbetsfördelning så att det finns en tydlighet kring
vilka möjligheter olika aktörer har att, beroende på vilket uppdrag man har,
medverka i omställningsarbetet



Utveckla arbetsformer och arbetsfördelning som inkluderar aktörer regionalt och lokalt utifrån ett omställningsperspektiv där kommunens näringslivshet och vuxenutbildning är viktiga delar



Synliggör omställningsdimensionen i de delregionala innovationsplattformarnas (som Innovatum) uppdrag och arbete
Västra Götalandsregionen bedriver sedan lång tid ett systematiskt och strategiskt utvecklings- och tillväxtarbete i regionen, som på många sätt är framgångsrikt och ledande. Våra slutsatser handlar därför inte främst om att
Västra Götalandsregionen ska göra annorlunda utan att i det regionala utvecklingsarbete som bedrivs mer synliggöra omställningsarbetet i samband
med större företagsnedläggningar och/eller omstruktureringar av branscher
som del i den löpande verksamheten.
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Bilaga 1. Lista på intervjupersoner
Andreas Almqvist, Västtrafik
Hans Andersson, Kunskapsförbundet
Carl Backman, Fournier transform
Lars-Göran Berg, Näringslivschef, Färgelanda kommun
Sverker Berglund, Västra Götalandsregionen
Jonas Björkman, Trygghetsrådet
Johan Blom, YH-myndigheten
Ulrika Bokeberg, chef för kollektivtrafik på regionen, Västra Götalandsregionen
Anders Brunberg, Uddevalla kommun
Peter Bryntesson, Fordonskomponentgruppen
Lars Bäckström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Marianna Carlsson, Näringslivsutvecklare Åmåls kommun
Mats Ekberg, Aktietorget Väst
Håkan Gustavsson, APP-Models Trollhättan AB
Rolf Hammarling, Länsstyrelsen västra Götaland
Tore Helmersson, Västkustens Affärsänglar
Lars Hjalmarsson, Omställningskontoret
Claes-Göran Ivarsson Trygghetsrådet
Karin Jansson, Kommunalförbundet Fyrbodal
Håkan Johansson, APP-Models Trollhättan AB
Kjell Åke Johansson, IUC och Innovatum
Sören Johansson, Arbetsförmedlingen
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen
Erik Kylén, Medfilm
Bertil Lidefeldt, Arbetsförmedlingen
Lars Lindén, Kommunalförbundet Fyrbodal
Stefan Lindholm, Industrifonden
Niclas Lindmark, Swedspot
Marita Ljung, f.d Statssekreterare, Centerpartiet
Ben Mowbray – Animator, Technical Director, Zygomatic Animation Studios
AB
Agneta Mårdsjö, näringslivschef, Västra Götalandsregionen
Eva Nordlund, Skolverket

Ann Nordquist, Näringslivsutvecklare Vänersborgs kommun
Alma Ohlin, Näringslivsutvecklare Grästorps kommun
Ellinor Olofsson, Näringslivsutvecklare Tanums kommun
Bengt Åke Olovsson, vd, Startkraft Trollhättan
Dan Palm, Innovatum
Annette Palmqvist, Näringslivsutvecklare Dals eds kommun
Niklas Pettersson, Chef arbetsförmedlingen Trollhättan
Bengt Raner, Almi
Eva Sannum, Arbetsförmedlingen
Fredrik Sidahl, Fordonskomponentgruppen
Per Skoglund, Dynatech
Jonas Säll, Semcom
Bertil Törsäter, fd regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
Henrik Vedenberg, Combitech
Annika Wennerblom, Stadsdirektör Trollhättan
Peter Zienau, Innovatum
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Bilaga 2. Källförteckning
Enkät till studenter på Högskolan i väst.
Följeforskning av Omställningskontoret +
Halvtidsuppföljning av satsningar på omställning och förnyelse i Trollhättan
och övriga Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet, Mats Granér, 2013-12-05
Högskolan Västs insatser under 2012 i relation till Saab Automobiles konkurs
Insatser i Fyrbodal med anledning av Saab:s konkurs, Tjänsteutlåtande 201203-12, Västra Götalandsregionen, dnr. RUN610-0107-12.
Kompletterande resultatredovisning av uppdrag till Myndigheten for yrkeshögskolan om att förbereda ett ansökningsförfarande gällande 500 nya årsplatser inom yrkeshögskolan i Västra Götalandsregionen från och med hösten
2012 till och med 2013. Yh-myndigheten. 20150305
Lägesrapport Globaliseringsfondsprojektet Projekt Saab, 2014-06-03
Omställning och förnyelse i Trollhättan och övriga Fyrbodal
Saab i konkurs: en extrem omställning. Trygghetsrådet, 2014
Slutrapport Utökad satsning Innovatum 2012-2014. Innovatum Progress AB.
20150126
Slutrapport. Insatser för att förbättra kollektivtrafiken med anledning av situationen för före detta Saab-anställda. Västtrafik 20140513
Slutrapport Omställningskontoret +. Trollhättan stad 20150209

Slutrapport Projekt Saab EGF/2012/005/SE/Saab, 2014-10-28
Underlag från Kunskapsförbundet Väst vad gäller yrkesvux.
Wargön Innovation — delrapport andra halvåret 201, 2015 -02- 02
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