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1. Regioner och attraktivitet
1.1 Bakgrund
Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund genomförde under 2006 ett
omfattande utredningsarbete kring Skaraborg och kunskapsekonomin.1 En av huvudslutsatserna var att Skaraborg långsiktigt, trots tidvis bra tillväxt, utveckling på arbetsmarknaden
och flera attraktiva högskoleutbildningar, har svårt att attrahera och behålla väl utbildade
individer och kvalificerad personal.
Ett antal år senare kan vi konstatera att utvecklings- och förändringsarbetet i Skaraborg i
många stycken varit mycket framgångsrikt. Internationella utmärkelser för nyskapande och
klimatarbete och omvittnat starka insatser för ökad produktivitet och effektivisering i olika
företagsnätverk är bara några exempel på detta. Frågan om attraktivitet är dock till stora delar
olöst. Flyttströmmar fortsätter att gå i fel riktning i avgörande åldersgrupper. Nyföretagandet
är relativt lågt. Något samlat grepp på frågan om attraktivitet har inte kunnat tas.
Men frågan är viktigare än så. En än viktigare generell slutsats i den tidigare studien var att
långsiktigt, i en utvecklad kunskapsekonomi, är en regions attraktivitet en avgörande
förutsättning för framtidstro, utveckling och välfärd i hela samhället. Det gäller fortfarande.
Det är inte bara i Skaraborg som attraktivitet behöver stå högt på dagordningen. Det är i lika
hög grad sant för andra regioner i Västra Götaland och Sverige.
Samtidigt är det lätt att uppfatta det utvecklingsarbete som görs för ökad attraktivitet i
kommuner och regioner som osorterat och splittrat. Studien syfte är därmed tvåfalt. En
generaliserbar modell för att studera och analysera attraktivitet i en region presenteras. Med
hjälp av denna modell söker vi identifiera vägar och medel för Skaraborg att bättre attrahera
och behålla kvalificerade personer.
Initiativet kommer från Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund. Studien
är tänkt att utgöra underlag för det framtida arbetet med tillväxt och utveckling i Skaraborg
och Västra Götaland. Den teoretiska modellen har en grund hos BAK Basel Economics i
Schweiz, har en bra vetenskaplig koppling och har använts i flera studier på Europeisk nivå.
Utredare har varit Tomas Ekberg, chefanalytiker Västra Götalandsregionen, som också lett de
gemensamma övningarna och genomfört intervjuerna. En referensgrupp bestående av Kristina
Anderback, David Anthin, Annelie Bjerkne, Kicki Borrhammar, Christel Martinsson, Anita
Mattson och Gert Rahm har med engagemang valt deltagare för intervjuer och arbetsmöten
och löpande diskuterat studiens inriktning och resultat. Under arbetet har resultaten
presenterats för och diskuterats med kommunalråd och kommunchefer i Skaraborgs
kommuner och för många av dem som arbetar med utveckling och förändring i Skaraborg.
Vi önskar gemensamt rikta ett stort tack till alla som öppenhjärtigt medverkat vid intervjuer
och arbetsmöten. Författaren är ansvarig för utredningstexten.
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1.2 Regioners attraktivitet - Utredningsmodell
Samsynen är stor om att tillgång på humankapital är den avgörande faktorn för ekonomisk
utveckling och välfärd i regioner. Vilka som är de avgörande faktorerna för att attrahera detta
humankapital och vad det består av råder det dock delvis delade meningar om.
Richard Florida är den främste företrädaren för teorin om den kreativa klassens betydelse för
regioners utveckling och tillväxt.2 De kreativa definieras utifrån vad de gör och inte i första
hand utifrån den formella utbildning de genomgått eller dylikt. I Floridas värld lockas de mest
intressanta och kvalificerade individerna av platser där det finns gott om kreativa personer,
intressanta och högkvalificerade jobb samt en öppenhet för nya idéer och människor med
olika bakgrund. Ibland översätts detta förenklat till att handla om talang, teknologi och
tolerans. Platser med en hög andel invånare som arbetar med kreativa uppgifter blir enligt
Florida mer framgångsrika än andra platser.
Den s.k. humankapitalteorin, med Edward Glaeser som främsta uttolkare, utgår från ett
bredare utbud av lokaliseringsfaktorer som ska ha hög kvalité för att locka de mest
kvalificerade individerna.3 Ett starkare humankapital antas ha en direkt koppling till
individernas utbildningsnivå. Sambandet mellan andelen med längre utbildning i nationer och
regioner, och utveckling av ekonomi och välfärd, är också mycket starkt. Möjligheterna till ett
kvalificerat väl betalt arbete, ett brett utbud av varor och tjänster, en intressant fritid med
estetiskt tilltalande boendemiljöer och omgivningar, en väl utbyggd och väl fungerande
offentlig service samt en väl fungerande infrastruktur är de centrala faktorerna för att locka
det ”starkaste” humankapitalet enligt humankapitalteorin.
Med en kritisk utgångspunkt går det att tolka Florida som att redan attraktiva platser kommer
att fortsätta vara attraktiva. Bakom den enkla fasaden finns dock en mer komplex verklighet
där platsers attraktivitet bestäms av en rad påverkbara faktorer. Resultaten av denna forskning
ger en länk till humankapitalteorin som gör det försvarbart att använda båda dessa teorier i en
och samma modell. I praktiken ska skillnaden mellan teorierna inte överdrivas.
Samvariationen mellan regioner med en hög andel av den s.k. kreativa klassen och en väl
utbildad befolkning är hög i Sverige. Alla vet att det inte bara är personer med längre
utbildning som genererar utveckling, tillväxt och framtidstro. Studier från Göteborgs
Universitet visar också att det den kreativa klassen i Göteborg framförallt efterfrågar i samhället är fungerande utbildning med hög kvalitet, bra vård, fritidsverksamhet etc. Även den
kreativa klassen har barn.4 Det viktigaste med att ha båda teorigrunderna som utgångspunkt
blir därmed att det ger väl grundade motiv att identifiera det mest kvalificerade humankapitalet bredare än inom humankapitalteorin och att låta de mest kreativas identifierade
samhällsbehov ingå i analysen.
Den modell som används här för att diskutera Skaraborgs attraktivitet utnyttjar således båda
de beskrivna perspektiven. Attraktivitet är ett brett begrepp och ett stort antal indikatorer med
koppling till ekonomiska villkor, sociala villkor och till miljövillkor studeras (se figur x).
Modellen har utvecklats av BAK Basel Economics i ett försök att beskriva strukturella
lokaliseringsfaktorer för lättrörliga, välbetalda individer. BAK har också genom s.k.
expertintervjuer försökt värdera de olika komponenternas betydelse i Europeiska regioner.
Bedömningen är att faktorer inom de sociala och ekonomiska områdena betyder mest (80
2

Florida, R (2002, 2005, 2009)
Glaeser, E. L. (2001, 2006, 2011)
4
Antoni, R (2006) Göteborg och den kreativa klassen, SOM-rapport nr 40, Det våras för Västsverige s.203 ff
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procent) och att det inom dessa är arbetsmarknadens bredd, inkomstmöjligheter och tillgången
till ett kvalificerat utbildningsutbud som är viktigast.
Figur 1 Grundläggande strukturkrav för en attraktiv region

Källa: BAK Basel Economics i Quality of Life in Göteborg/Västsverige, Rapport Tillväxt och Utveckling
2008:06, BAK Basel Economics/Västra Götalandsregionen, 2008

Någon mer omfattande genomgång av de olika variabler som ingår i den använda modellen
torde inte vara nödvändig. Några saker kan dock behöva påpekas. Arbetsmarknaden ska vara
så mångsidig att den ger utrymme för specialisering och därmed till vidareutveckling för att
locka. Inkomstnivåerna ska vara relativt sett höga i förhållande till situationen i andra regioner
inberäknat skattenivåer, kostnader för boende och bostäder etc. Bostadsmarknaden ska helst
vara kvalificerad med ett brett utbud men behöver definitivt spetsområden och spetsobjekt.
Platsens samlade attraktivitet bör göra det troligt med fastighetsvärden som stiger minst i takt
med omvärldens. Helst snabbare. Tillgängligheten gäller andra marknader lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.
Att samhället är tryggt är en grundförutsättning för attraktivitet i ett område utanför de
egentliga storstäderna. Detsamma gäller en väl fungerande och kvalificerad sjukvård.
Utbildningen är en nyckelfråga. Och det gäller inte bara den högre utbildningen utan också
möjligheterna för barn och ungdomar att utvecklas från förskola fram till högskola. Fritidsutbud/estetik har ett samband med hur invånarna upplever livskvalitet i en region i en bredare
bemärkelse. Det handlar om kultur, evenemang, aktivitet, föreningsliv men också om stadsoch samhällsbyggnad.
Miljön i bred bemärkelse är ofta en styrkefaktor för en region en bit från centrum i storstadsregioner. Och måste vara så. Det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas saker som
lockar (pull) och fungerar frånstötande (push) inom alla områden som diskuteras. För att
Skaraborg ska vara attraktivt för de mest attraktiva krävs väl fungerande transporter och en
trafiksituation som inte leder till köer, dålig luft, olyckor. Klimat och geografi måste locka.
Miljöns påverkan på människors hälsa bör helst vara en icke-fråga. De flesta variabler mäts
med flera indikatorer vilket ger förutsättningar för en mångsidig diskussion av attraktiviteten.
De beskrivna strukturvariablerna beskriver grundförutsättningar för att locka de mest väl
utbildade och de mest kreativa enligt diskussionen ovan. Dessa delas i studien in i fyra
grupper. Attraktivitet för de mest attraktiva handlar här om att vara attraktiv för studenter,
entreprenörer, kvalificerad personal och en grupp som betecknas intellektuella. En regions
konkurrenskraft är långsiktigt beroende av möjligheten att attrahera kvalificerad personal. Ett
7

starkt företagande och nyskapande förutsätter attraktivitet för entreprenörer och entreprenörskap. I gruppen intellektuella samsas kulturpersonligheter, professorer etc. Dessa kan antas
spela en avgörande roll för en regions mer långsiktiga utvecklingskraft.
Att attrahera studenter och inte minst kvalificerade studenter är grundförutsättningen för att en
region ska kunna utvecklas till eller behålla en position som en kunskapsregion. Det är i samband med högre studier och när de avslutas som merparten av dem som denna studie primärt
handlar om tar sina avgörande beslut om bosättning etc. En summering av alla flyttningar
över kommungräns för Skaraborgs två största kommuner de senaste tio åren visar att en
fjärdedel av samtliga flyttningar som berör Skövde sker mellan 19 och 22 år, och mer än
hälften av alla flyttningar sker mellan 19 och 27 år. För Lidköping är motsvarande tal 19 till
23 år respektive 19 till 30 år.
Den första frågan vi ställer oss kring studenterna, entreprenörerna, den kvalificerade
personalen och de intellektuella är i vilken mån de lockas till Skaraborg i dag. Den andra
handlar om i vilken mån det finns pågående processer eller utvecklingsinsatser som stärker
förutsättningarna för att attrahera och vad de i så fall består av. För en region är det också
väsentligt att fundera på vilka processer som sammantaget bedrivs för att attrahera dessa
grupper till regionen och kring hur samhällets samlade utvecklingsarbete är positionerat i
förhållande till frågan om attraktivitet för individer i stort. Står individen och dess utvecklingsmöjligheter i centrum för det förändringsarbete som bedrivs i Skaraborg, eller är det
andra områden som prioriteras? Är prioriteringen riktig? Den samlade utredningsmodell för
denna utredning beskrivs i figur 2.
Figur 2 Grundläggande strukturer och processer för en attraktiv region*

*Modell utvecklad inom denna utredning

Det ska noga poängteras att studien eller dess idé på inget sätt har som utgångspunkt att vissa
grupper av invånare är bättre eller mer värda än andra. Det finns dock goda motiv att spegla
regionens attraktivitet för de grupper som det visat sig vara svårast att attrahera och kring
vilka den framtida konkurrensen mellan olika regioner kommer att stå hårdast. Det finns
också anledning att anta att ett samhälle som bättre än i dag klarar att uppfylla de krav som de
aktuella grupperna ställer ger bättre förutsättningar för fler framtida invånare att leva ett bra
liv. Risken för att hamna i den situation som många storstäder gjort med mycket stora klyftor
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mellan invånare med olika resurser är begränsad i Skaraborg. Det gäller för en överskådlig
framtid och inte heller denna utredning lär ändra på det.
Utredningsmaterialets inriktning, metod och källor
Utredningsmaterialet består av tre huvuddelar. Officiell statistik används för att skapa en bild
av förutsättningar med avseende på lokaliseringsfaktorerna, och för att beskriva utfallet när
det gäller förmåga att attrahera studenter, kvalificerad personal, entreprenörer och intellektuella. Statistiken kompletteras med resultatet från intervjuer och workshops.
Tolv längre intervjuer har genomförts med ett urval av ”de mest kvalificerade/attraktiva” i
Skaraborg. Intervjuerna har varit öppna men har alltid berört de strukturer och processer som
ingår i den här presenterade utredningsmodellen. Modellen har också utgjort utgångspunkt för
de arbetsmöten (workshops) som genomförts med personalansvariga hos offentliga och
privata arbetsgivare, med ansvariga för det regionala utvecklingsarbetet vid kommuner,
regioner, högskolor, fackliga och andra intresseorganisationer etc. och med ett antal studenter
från Högskolan i Skövde.5

1.3 Regioner och regionala indelningar
En regions utvecklingsförutsättningar bestäms på den lokala arbetsmarknaden
Utredningen handlar om förutsättningarna för Skaraborg att attrahera högt kvalificerade
individer. Även om den enskilda platsen, orten är central för att avgöra ett områdes
attraktivitet är det den lokala marknaden som bäst speglar de samlade förutsättningarna för
arbete, entreprenörskap, utveckling och för vilken livskvalitet ett område kan erbjuda. Lokala
arbetsmarknader avgränsas av SCB baserat på statistik över boende och pendling. Förenklat
sker det genom att en kommun i vilken mer än en av fem av dem som har arbete pendlar till
andra kommuner för att arbeta inte räknas som självständig utan ingår i den kommuns
arbetsmarknad som flest pendlar till.
För Skaraborg ger SCBs avgränsning ett komplext mönster (Se Figur 3 på följande sida).
Skövde och Lidköping utgör centrum i regionens två lokala arbetsmarknadsregioner. I
praktiken är dock utbytet mellan Lidköping och Götene så stort att dessa bildar gemensamt
centrum i en region till vilken Vara kopplas trots egen nettoinpendling. Även Essunga ingår
via Vara i Lidköpings LA-region. Skövde utgör ett naturligt centrum för omgivande kommuner. Töreboda och Gullspång ingår dock i Skövde LA genom sin pendling till Mariestad. I
figuren syns också övriga lokala arbetsmarknadsregioner med centrum i Västra Götaland.
Dessa används genomgående för jämförelser i denna utredning.
De lokala arbetsmarknadsregionernas storlek skiljer sig för olika befolkningsgrupper. De
största skillnaderna finns mellan invånare med olika lång utbildning. För högskoleutbildade
utgör Skaraborg redan sedan inledningen av 2000-talet en gemensam lokal arbetsmarknad
med Skövde som centrum (se figur 4 – högra bilden).
Efterhand som den generella utbildningsnivån hos befolkningen stiger, och i takt med att
arbetsmarknaden utvecklas i riktning mot en högre andel kvalificerade tjänster, med en lägre
andel plats- och tidsbestämt arbete, kommer en allt mer gemensam arbetsmarknad att bildas
för huvuddelen av Skaraborgs invånare. Alla invånare i Skaraborg blir således allt mer
inbördes beroende av utvecklingen i hela området. Skaraborg är därmed en i högsta grad
meningsfull analysnivå.
5

I bilaga 1 och 2 redovisas de personer som medverkat vid intervjuer, i workshops samt de underlag som
använts vid diskussionerna
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Figur 3 Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland (LA2009)

Kungsbacka
Varberg
Falkenberg

Källa: SCB, bearbetning Västra Götalandsregionen (2011)

Figur 4 Lokala arbetsmarknader avgränsade efter utbildningsnivå LA2003
Ej högskoleutbildning

Högskoleutbildning

Källa: SCB/Temaplan (2006)
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Den mycket omfattande arbetspendlingen blir tydlig i följande figurer (5 och 6) där andelen
utpendlare av alla som har jobb i alla västsvenska kommuner respektive andelen inpendlare
till samtliga jobb i varje kommun redovisas.
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I 11 av 15 kommuner i Skaraborg pendlar fler än var tredje sysselsatt man till en annan
kommun för sitt dagliga arbete. Motsvarande gäller för en av fyra kvinnor. För Vara, Essunga
och Götene pendlar en högre andel kvinnor än män. Också i Skövde, som är det dominerande
arbetsmarknadscentrat i Skaraborg, pendlar i stort en av fem av de sysselsatta till en annan
kommun för att arbeta. Ca fyra av tio av jobben i Skara och Götene innehas av inpendlare.
Det är högst andel i Skaraborg följt av Vara och Skövde där en tredjedel av alla jobb innehas
av inpendlare. Inpendlingen till Tidaholm, Hjo och Falköping är bland de lägsta i Västsverige
i förhållande till den egna arbetsmarknadens storlek.
Snabb utveckling av ömsesidigt beroende i Skaraborg
Det senaste decenniet har inneburit en mycket snabb utveckling av pendlingen inom
Skaraborg. Ökningen är en av de snabbaste för samtliga arbetsmarknadsregioner i Sverige.6
Det är med denna bakgrund lätt att konstatera att den inomregionala tillgängligheten oftast
inte utgör något hinder för daglig arbetspendling. Omfattningen och utvecklingen av
pendlingsrörelserna i Skaraborg är samtidigt en direkt indikator på hur invånarna blir allt mer
beroende av utvecklingen i hela området för sin framtid. Motiven för att arbeta tillsammans,
för att effektivisera och utveckla offentlig verksamhet och för att utveckla det Skaraborgska
samhället blir därmed allt starkare.
För att visa på riktningen i pendlingsrörelserna redovisas inpendlingen från och utpendlingen
till de två största kommunerna, Skövde och Lidköping. Det innebär att en betydande del av
pendlingsrörelserna i Skaraborg täcks in. Skövde är det dominerande arbetsmarknadscentrat i
de östra delarna av Västra Götaland och i Skaraborg. Utvecklingen på Skövdes arbetsmarknad
är därmed central för många invånare i Skaraborg. Bara mot Göteborg är utpendlarna
betydligt färre än inpendlarna. Göteborg är den femte vanligaste utpendlingskommunen för
boende i Skövde. Arbetspendlingen mot Göteborg förändras dock inte särskilt snabbt under
andra halvan av 00-talet. Den ändras - tvärt emot vad många föreställer sig - långsamt. För
Stockholm är värdena så låga att de inte ryms i tabellen. I relationen med Karlsborg har en
överflyttning av militär verksamhet skett förkalrar utvecklingen i figur 7.
Figur 7 Pendlingsrelationer för Skövde kommun, 2009 samt utveckling 2004-2009, antal

Källa: SCB/Raps

6

Tillväxtanalys (2010) Regional tillväxt 2010, Rapport 2010:12, s.28
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Lidköpings kommuns profil som attraktiv boenderegion kan avläsas i att nettopendlingen är
negativ till många av de omgivande kommunerna. Om Skövde primärt är en kommun där man
arbetar är Lidköping i högre grad en kommun där man bor. Relationen till Götene är mycket
tät och kommunernas arbetsmarknader kans anses vara helt integrerade. Mycket stora rörelser
sker också mot Skara, Vara och Skövde. Göteborg är (precis som för Skövde) den femte
vanligaste utpendlingskommunen för de som bor i Lidköping.
Figur 8 Pendlingsrelationer för Lidköpings kommun, 2009 samt utveckling 2004-2009, antal

Källa: SCB/Raps

1.4 Grundförutsättningar - Skaraborg del av en konkurrenskraftig region
De mest attraktiva regionerna i Sverige i dag är befolkningsrika och har täta och
befolkningsrika centra. Denna typ av regioner ger genom storleken på den lokala marknaden
utrymme för nödvändig mångfald och specialisering. Detta ger i sin tur möjlighet för
utveckling av hållbara transportsystem, kvalificerad forskning, utbildning, vård, kultur,
entreprenörskap etc. Det ger invånare som bor där fler livschanser. Bara i undantagsfall visar
kommuner utan koppling till större lokala arbetsmarknader en långsiktigt stark utveckling.
Parallellt pågår en snabb omvandlingsprocess i näringslivet där allt mer av förädlingsvärdet
skapas genom utveckling och försäljning av kunskap och tjänster. Inga tecken tyder på att
denna utveckling ska bromsas. Den s.k. kunskapsekonomin är en urban ekonomi där företag
och tillväxt på sikt söker sig dit där de många invånarna finner det värt att leva.
Mitt i denna utveckling befinner sig Skaraborg och dess kommuner. Skaraborg är landets
femte mest befolkningsrika lokala marknad för invånare med högre utbildning efter
Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping (se följande avsnitt). Skaraborg är dock en
region med en mycket utspridd befolkning och utan ett stort befolkningscentrum. Skaraborg
är del av storstadsregionen Västra Götaland med Göteborg som expansivt centrum. Tidsavstånden är samtidigt så stora för de flesta invånare att en ökad integration med Göteborgsregionen inte utgör ett huvudspår för framtida utveckling. Skaraborg måste också i fortsättningen leva i huvudsak på egna meriter. Skaraborg måste vara attraktivt för studenter, för
arbetskraft, för entreprenörer och för intellektuella från andra delar av Sverige och omvärlden.
Vi vet också att konkurrensen om de mest kvalificerade individerna kommer att öka
dramatiskt i en allt mer internationell värld. Befolkningen i arbetsför ålder minskar i stora
13

delar av Europa de kommande decennierna. Den omtalade explosionen av välutbildade från
Kina har inga förutsättningar att mildra denna utveckling. Den mångåriga ettbarnspolitiken
gör att konkurrensen om den kvalificerade arbetskraften kommer att vara än tuffare inom
Kina än inom t.ex. Europa och USA.
Analyser från flera fristående internationella forskningsinstitut liksom EU-kommissionens
och OECD:s genomgång av framtidens utmaningar pekar på att förutsättningarna för
utveckling och för att skapa en bra framtid för invånare är starka för Västsverige. Samtidigt
finns tecken som tyder på att regionen kan hamna något i skuggan av de två andra svenska
storstadsregionerna. De har betydligt större lokala marknader att luta sig mot. Den utbyggnad
av infrastruktur inom väg och järnvägsområdet som planeras och pågår kommer dock att ge
Västsvrige extra utvecklingskraft de närmsta decennierna.
I färska analyser av hur europeiska regioner presterat, vilken attraktivitet för företag och
invånare man har och vilken potential som finns i näringslivets struktur framstår Västsverige
som en stark ”västeuropeisk” region, med potential på i stort sett samma nivå som övriga
storstadsregioner i Norden. Styrkan i denna modell är att den söker väga in effekterna av vårt
mer perifera läge när det handlar om attraktivitet samt att den bygger på en internationell
bedömning av branschutvecklingen i framtiden när det gäller potential.7
Samtidigt är de närmaste årens utveckling mycket osäker. Obalanserna inom EU har ökat
snabbt. Rader av europeiska länder har mycket svaga finanser. Skillnaderna inom EU när det
gäller utvecklingsnivå är betydande och växande på flera områden. Många Sydeuropeiska
länder har halkat långt efter i modernisering och den samlade innovationskapaciteten är
betydligt svagare än i de nordliga delarna. De globala finansiella problem som utlöste den
senaste finansiella krisen är inte lösta. De har snarare förvärrats. Den mycket expansiva
penning- och finanspolitiken har kommit till vägs ände. Obalanserna i världsekonomin mellan
t.ex. Kina och USA är i skrivande stund olösta. Och kanske är det inte möjligt för Sverige
konsumra sig ur nästa nedgåmng i världsekonomin genom sänkta skatter och låga räntor.

7

Bak Basel Economics. International Benchmarking Forum. I Västra Götalansregionen, Regionrapport 2011
www.vgregion.se, regionkanslierna, regionutveckling
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2. Skaraborgs förutsättningar att attrahera
Utredningens underlag presenteras utifrån den modell som redovisats i inledningskapitlet. De
strukturella förutsättningarna diskuteras för de elva variabler som identifierats uppdelat på
ekonomiska villkor, sociala villkor och miljövillkor. För de flesta variabler används flera
indikatorer för att fånga in olika aspekter av frågan. Detsamma gäller när så är möjligt för
beskrivningen av utfallet då det gäller förmågan att attrahera studenter, entreprenörer,
kvalificerad arbetskraft och intellektuella. I en för utredningen central del kompletteras
statistiken med resultat från intervjuer och arbetsmöten. Här diskuteras också relevanta
processer och det utvecklingsarbete som sker i dag för att attrahera fler högt kvalificerade
invånare till Skaraborg.

2.1 Utveckling av grundförutsättningarna för att vara attraktiv
Ekonomiska villkor
Inkomster och konsumtion – få ”toppjobb”
Inkomstmöjligheterna är begränsade i Skaraborg. På en splittrad om än stor marknad har
hittills skapats få väl betalda jobb eller invånare med höga inkomster. Knappt 250 invånare i
hela Skaraborg hade en inkomst på över en miljon kronor 2009. För att nå samma andel av
befolkningen i arbetsför ålder som på Göteborgs lokala arbetsmarknad hade den siffran
behövt vara 900 personer större. Värdena är också lägre än för de andra lokala arbetsmarknaderna i Västsverige med undantag av Bengtsfors. Även utvecklingen under det senaste
decenniet är svagare än för övriga delar av Västra Götaland.
Figur 9 Förvärvsinkomster på lokala arbetsmarknader 2009 samt utveckling 1999-2009

Källa: SCB, Lokala arbetsmarkandsregioner LA 2009

Och det är inte bara toppjobben som saknas. Generellt sett är medianinkomsten (all förvärvsinkomst inräknad) relativt sett låg för såväl kvinnor som män. Undantagen utgörs av Skövde,
Lidköping, Götene och i viss mån Skara. Samtliga andra kommuner ligger på den undre
halvan – på samma nivå som ett antal från större arbetsmarknadscentra mer perifera
kommuner i övriga delar av Västsverige. Mönstret för kvinnor och män är i stort likartat.
Utvecklingen mellan 2000 och 2009 pekar inte mot att några större förändringar är på väg. De
delar som drabbades i mindre grad av finanskrisen visar en relativt sett bättre utveckling.
Förvärvsinkomsterna utvecklades därmed relativt väl (i ett svenskt och västsvenskt
perspektiv) för invånarna på Lidköpings lokala arbetsmarknad (Figur 10 och 11).8
8

Utredningen redovisar när det är relevant bilder på läge och utveckling för i stort samtliga kommuner i
Västsverige. Värden för kommunerna i Skaraborg ringas in längst ned i varje bild. Tanken är att ge en överblick
av läget och utvecklingen i Skaraborg samtidigt som förhållandet till övriga delar av Västsverige klargörs. En
lägre läsbarhet är en nackdel men samtliga bilder finns tillgängliga i stort format på www.vgregion.se.
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Skattenivåer som inte avskräcker men heller inte attraherar höginkomsttagare
För en invånare som tjänar en miljon kronor per år blir den samlade kommunalskatten ca
2.000 kronor mer i månaden eller 24.000 kronor om året i Göteborg än i Stockholm. Den
kommunala skattesatsen i Skaraborg ligger för de flesta kommuner relativt nära Göteborgs 32
procent. Kommunalskatten i t.ex. Skövde, Skara och Lidköping är lägre än vad den är i
Göteborg, Jönköping och Örebro. Halmstad har samtidigt som minst en krona lägre
kommunalskatt än de nämnda kommunerna. Kommunalskatten i Skaraborg är därmed i
normalfallet sannolikt ingen faktor som gör att invånarna vänder regionen ryggen, men den är
definitivt inte en faktor när det gäller att attrahera personer med höga inkomster.
Boendemarknad med återhämtning men
De relativt sett lägre inkomsterna och den något höga kommunalskatten kompenseras av en
bostadsmarknad med låga priser och kostnader. De låga priserna är samtidigt ett tydligt samlat
betyg på Skaraborgs attraktivitet och gör det svårare att investera i bostadens värdeutveckling
på samma sätt som i storstadsregionerna. Genomsnittspriserna på ett småhus i Skaraborgs
mest attraktiva kommuner, Lidköping och Skövde, är ungefär hälften av vad de är i Göteborg
med närliggande kommuner. Göteborgsregionens samt Västkustens attraktivitet kan enkelt
avläsas i bilden över fastighetspriser. De 20 kommuner som har högst genomsnittlig värdering
ligger alla i Göteborgsregionen eller efter Västkusten. Utvecklingen under 2000-talet visar ett
mönster där trenden i stort sett förstärks (figur 12).

Under andra halvan av 00-talet har dock situationen vänt. Skillnaderna i priser på småhus
mellan storstad och kust och övriga delar av Västsverige har slutligen blivit så stora att
ökningen nu varit procentuellt större i kommuner med fastigheter som är lägre värderade.
Priserna har vuxit snabbt i Götene, Skövde, Falköping och Mariestad. En svag utveckling i
Tidaholm och Vara pekar på fortsatta problem när det gäller invånarnas uppfattning om
attraktiviteten här (eller att konkurrensen är särskilt hård i dessa kommuners omgivning). De
17

relativt låga värdena för Lidköping och Hjo förvånar och kan tyda på att tillräckligt attraktiva
boendealternativ inte exploaterats under perioden (figur 13).

De lägre värderade fastigheterna gör det svårare att skapa en mer attraktiv boendemarknad. I
många lägen ger ett nybyggt småhus inte pengarna tillbaka om det skulle säljas direkt efter
produktion. Institutet för Bostadsforsknings senaste genomgång av genomsnittsvärderingen
för alla kommuner i Sverige från 2006 visar att ingen kommun i Skaraborg då generellt sett
hade ett marknadsvärde för faktiskt byggda småhus som var högre än produktionsvärdet i
kommunen (figur 14 visar ett urval av kommuner i Västsverige inklusive alla i Skaraborg). På
Öckerö gav ett husbygge teoretiskt möjlighet till en försäljning med 80 procents vinst direkt
efter produktion, i Halmstad 25 och i Uddevalla knappt 20 procent.
I Skaraborg hade Lidköping de högsta värdena. Här gav ett nybygge i genomsnitt 90 procent
av insatsen tillbaka. I Skövde var motsvarande tal ca 80 procent. För de flesta kommuner låg
dock det genomsnittliga småhuspriset på mellan 50 och 70 procent av produktionskostnaderna
och i Essunga, Töreboda, Vara och Gullspång på bara 40 procent. Med dessa värderingar blir
fastighetsmarknaden generellt inte expansiv och nyproduktionen blir låg. Givetvis finns det
trots detta mängder av bra lägen som har en mycket hög värdering. Det handlar framförallt
om lägen tillräckligt nära starka kommunikationsknutpunkter i de större städernas centrum
samt generellt om strandnära boende. I de fall båda dessa variabler kan kombineras blir
attraktiviteten mycket hög också i Skaraborg. Betydelsen av att sådana lägen kan utnyttjas för
en ordnad exploatering i framtiden kan knappast överdrivas.
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Källa: Institutet för bostads- och urbanforskning, 2008 (Måttet benämns Tobins Q)

Sammantaget finns en attraktivitet i en bostadsmarknad med en genomsnittligt låg värdering
vilket gör det möjligt för den som önskar att få ett exklusivt boende för en låg kostnad.
Osäkerheten om prisutvecklingen dämpar denna fördel och en expansion av boendemarknaden i de många bra lägen som finns krävs för att göra boendet till en stark drivkraft för att
locka fler invånare, också högt kvalificerade sådana, till regionen.
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadens bredd och diversifiering visar ett starkt samband med storleken på den
lokala arbetsmarknaden. Fler invånare på hemmamarknaden skapar efterfrågan på och
utrymme för fler olika typer av aktiviteter och en mer specialiserad och mångsidig
verksamhet. Det skapar därmed fler alternativ och fler livschanser för invånarna i en region.
Samtidigt ger det utrymme för mer entreprenörskap och för företag, myndigheter och andra
organisationer att få rätt person på rätt plats.
Figur 15 Diversifiering och mångfald på arbetsmarknaden i LA-regioner (FA) 2009
Antal
Antal
arbetsställen branscher
Malmö
112 000
714
Göteborg
112 000
707
Halmstad
19 300
615
Skövde
19 500
592
Trollhättan
20 100
590
Borås
14 800
573
Lidköping
8 700
500
Skaraborg
28 200
624
Källa: SCB/Raps, egna beräkningar

Antal arbetsst.
10-49 anst.
6 465
6 848
1 161
1 108
1 283
898
445
1 553
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Antal branscher
10-49 anställda
513
507
307
283
282
267
171
320

Malmö och Göteborg LA har drygt 700 branscher. Skövde LA har 600 och Lidköping LA 500
på finaste nivå. I Skövde LA finns därmed 80 och i Lidköping LA 70 procent så många
branscher som Göteborg totalt sett men bara hälften respektive en tredjedel så många
branscher i storleksklassen 10-49 anställda. Det senare är ett direkt uttryck för hur en mindre
lokal arbetsmarknad får en sämre bredd i sin diversifiering och därmed blir mindre robust än
en större. Med en stor hemmamarknad ökar andelen varor och tjänster som kan avsätts på
hemmaplan. Med en mindre minskar den andelen och omvärldsberoendet ökar.
De relativt låga värdena i förhållande till Göteborg och Malmö ska därmed inte ses som ett
problem utan som något mer eller mindre givet. I praktiken är Skaraborg redan i dag en
gemensam lokal arbetsmarknad för de med högre utbildning. En marknad som dock är
betydligt mer utspridd än motsvarigheterna i t.ex. Borås och Halmstad. Med en sådan struktur
blir det viktigt att koncentrera resurserna inom de områden som kräver mest specialisering till
ett fåtal platser i regionen.
Skaraborgs näringsliv och arbetsliv har en relativt tydlig specialisering till tre områden. Det
handlar dels om verksamheter med stark långsiktig anknytning till regionen som jord, skog,
livsmedel och trä- inklusive möbelindustri och tillverkning av hus, kök, dörrar etc. Den andra
delen är transportmedelsindustrin med rader av leverantörer samt annan verksamhet inom
metallvaruindustri m.m. Det tredje området är offentlig förvaltning med särskild tyngd inom
försvarsverksamhet (figur 16).
Figur 16 Kvalifikationsnivå och profil på arbetsmarknaden, Skaraborg LA, 2009
Andel jobb i Skaraborg LA jämfört med i Sverige
Lägre

Högre

Utbildning

Träindustri

Pappersindustri
Byggverksamhet
Partihandel
Detaljhandel
Transporter
Hotell och restaurang
Data och infotjänster
Finansiella tjänster
Fastighetsverksamhet
Hälso- och Sjukvård
Socialt arbete
Kultur, nöje, fritid
Företagstjänster
Personliga tjänster

Jord- och skogsbruk
Livsmedelsindustri
Plast + annan icke metallind.
Metallvaruindustri
Elektronikindustri
Transportmedelsindustri
Övrig tillverkning
Handel med fordon
Vård och omsorg
Offentlig förvaltning + försvar

Högre
Andel jobb som
innehas av person
med mer än 3 års
högskolestudier
jämfört med Sverige

Lägre

Källa: SCB/Raps, egna beräkningar

I dag är det lätt att konstatera att detta är en profil med potential. Det första området som kan
sammanfattas under begreppet livskvalitetsindustri drivs i huvudsak av hushållens
konsumtion och är därmed mindre beroende av omvärldens konjunktursvängningar. Från tid
till annan framstår också frågan om mat, boende och trädgård som de enda som den s.k.
”moderna storstadsmänniskan” bör lägga kraft och tanke vid. Antalet public service och andra
TV-program om mat, byggande, trädgård etc. har 2011 sedan länge passerat vad som är
möjligt för någon med några som helst andra ambitioner i livet att följa.
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Även fordonsbranschen är en framtidsbransch med en växande marknad som dock utvecklas
under extremt hård konkurrens. Senare års förändringar ger möjligheter till en stark framtid
inom transportmedel i regionen. Nya marknader har öppnats på ett unikt sätt på
personbilssidan och finanskrisen är, åtminstone tillfälligt, avblåst vilket ger utrymme för
investering och affärer med tunga fordon. Försvarets nya inriktning på anställningar kommer
att ge ca 1.000 nya jobb i Skaraborg under de närmaste åren. Försvarsverksamheten i
Skaraborg har en stark position i ett nationellt perspektiv.
Samtidigt ska det konstateras att tjänstesektorn är outvecklad i Skaraborg. De starka
branscherna har därmed generellt sett svagt externt kunskapsstöd lokalt och regionalt. Såväl
företagstjänster, data- och infotjänster, finansiella tjänster har låg andel sysselsatta och
generellt sett en lägre kunskapsnivå än riket. Detsamma gäller turismens kärnverksamheter –
handel och hotell och restaurangverksamhet.
En central fråga är i vilken takt omvandlingen mot ett mer kunskapsintensivt näringsliv går.
En sådan omvandling är en förutsättning för en kvalificerad arbetsmarknad. Jämförbara data
är tillgängliga för de sista åren på 00-talet. Jämförelsen görs med utvecklingen av jobb och
kunskapsnivån i dessa för riket. Bilden är splittrad men mer positiv än vad den var under
första halvan av 00-talet.9 Inom flera av regionens specialiseringar är sysselsättningsutvecklingen sämre än för riksgenomsnittet. Transport- och metallvaruindustrin drabbades
hårt under finanskrisen, även kunskapsnivån utvecklades sämre. Samtidigt stärktes
”livskvalitetsindustrin” på flera sätt. Livsmedel och trä hade visserligen en svagare
sysselsättningsutveckling än riket men kunskapsnivån ökade relativt ett mer. Sysselsättningen
inom jord- och skogsbruk höll positionerna bättre. Särskild glädjande är att kunskapsnivån i
den relativt sett svaga företagstjänstesektorn ökade snabbare än för riket.
Figur 17 Kvalifikationsnivå och profil på arbetsmarknaden, Skaraborg LA, Utveckling 2007-2009
Utveckling av andel jobb i Skaraborg LA jämfört med Sverige

Bättre
Utveckling av andel
jobb som innehas av
person med mer än 3
års högskolestudier
jämfört med Sverige
Sämre

Sämre
Livsmedelsindustri
Träindustri
Företagstjänster
Utbildning
Personliga tjänster

Bättre
Plast + icke metallindustri
Byggverksamhet
Handel med fordon

Metallvaruindustri
Elektronikindustri
Transportmedelsindustri
Transporter
Fastighetsverksamhet
Offentlig för. + försvar
Vård och omsorg
Kultur, nöje, fritid

Jord- och skogsbruk
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Övrig tillverkning
Partihandel
Detaljhandel
Hotell och restaurang
Data och infotjänster
Finansiella tjänster
Hälso- och sjukvård
Socialt arbete

Källa: SCB/Raps, egna beräkningar

Sammantaget har Skaraborg en väl differentierad arbetsmarknad men med begränsat djup och
med relativt låg formell kunskapsnivå. Inom ett antal områden finns utvecklingspotential men
beroendet av beslut som ligger utanför vad som kan kontrolleras från Skaraborg är mycket
stort. Det gäller både den extremt konkurrensutsatta transportmedelsindustrin och försvars9

Västra Götalandsregionen, Skaraborg och kunskapsekonomin, Rapport Tillväxt och Utveckling 2007:5
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verksamheten. Styrkepositionen inom livskvalitetsindustri kan på lång sikt möjligen utvecklas
till ett samlat område för högt kvalificerad verksamhet i Skaraborg. I dag är den det dock bara
i begränsade delar. Kopplingen till starka grundvärden i regionen och till utbildning och
forskning vid SLU etc. är givetvis ett plus.10
Tillgänglighet
Tillgängligheten är en verklig nyckelfråga för Skaraborg. Regionen saknar ett större centrum
men också mer omfattande civil flygtrafik och därmed egna snabba internationella
kopplingar. Skövde är största kommun och centrum på en lokal arbetsmarknad som omfattar
10 kommuner. Skövdes andel av befolkningen på denna marknad är dock knappt 30 procent
att jämföra med Borås och Göteborgs stad som båda enskilt står för 55 procent av
befolkningen i respektive arbetsmarknadsregion. Lidköping har en andel på drygt hälften i sin
LA-region som dock är begränsad i antal invånare. För invånare med högskoleutbildning är
Skaraborg en gemensam lokal arbetsmarknad med Skövde som centrum. Skövdes andel av
befolkningen i denna är enbart en femtedel. Om vi tillåter oss att summera Lidköping och
Skövde och ser dessa som ett två-kärnigt centrum i regionen når kommunerna tillsammans 30
procent av befolkningen. Fortfarande en mycket låg andel.
Det lokala och regionala väg- och järnvägsnätet har samtidigt betydande styrkor. Framkomligheten på vägarna är bra. Relativt snabba länkar finns mellan de flesta orter. Vi
konstaterade i inledningskapitlet att den inomregionala pendlingen ökat mycket snabbt det
senaste decenniet. På järnvägssidan har Skövde sannolikt landets starkaste position i
förhållande till Stockholm och Göteborg. Med en timma till Göteborg och två till Stockholm
skapas förutsättningar att bedriva kvalificerad verksamhet och att utnyttja tjänster på en
bredare marknad.
Figur 18 Centralortens andel av befolkningen, % Lokala arbetsmarknader i Västsverige 2009
Centralortens andel av befolkningen i lokala arbetsmarknader
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I bilden av tillgänglighet med bil blir Skaraborgs starka förutsättningar att fungera som en
gemensam region tydliga. Den faktiska tillgängligheten ger restider från Skövde centrum för
en mycket stor andel av regionens befolkning på under 45 minuter. Det går också att
konstatera att det område som kan nås inom ca 30 minuter idag utgör kärnan i Skövde lokala
arbetsmarknadsregion.

10

Hälsoteknikalliansen i Halmstad nämns i intervjuerna som ett föredöme när det gäller hur en sådan
branschutveckling bör bedrivas.
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Figur 19 Restid med bil i minuter till centralorter i Västra Götaland

Källa: Centrum för regional Analys Göteborgs Universitet

Även kollektivtrafiken ger goda möjligheter till pendling in mot centrum av Skövde för de
som bor och arbetar så att de kan utnyttja detta på ett bra sätt. Det är samtidigt så att regionens
grundläggande struktur med många orter i ett relativt glest befolkat stadslandskap gör det
svårt att bedriva en attraktiv och framgångsrik kollektivtrafik. Även om utbudet på vissa
sträckor är bra är det svårt att fånga en splittrad befolknings resandebehov. Kollektivtrafikens
marknadsandel är låg. Skaraborgarna är och kommer att vara mycket beroende av privatbilism
för att kunna utnyttja den stora marknaden.
Figur 20 Restid med kollektivtrafik i minuter till centralorter i Västra Götaland

Källa: Centrum för regional Analys Göteborgs Universitet
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Men uppenbara svagheter finns också. Både för väg och järnväg. Europavägen genom
Skaraborg (E20) är inte färdigbyggd, har svåra passager och nedsatt hastighet på långa
sträckor och är därmed också olycksdrabbad. När det gäller tågtrafiken är trafikeringen
(särskilt med de snabbaste tågen) i första hand inrättad för behoven i Stockholm/Göteborg.
Sen och tidig trafik blir då inte anpassad till de behov som invånarna i Skaraborg har. Här
finns betydande förbättringar att göra som också skulle stärka möjligheten att från Skaraborg
utnyttja de internationella flygplatserna vid Landvetter och Arlanda. Möjligheterna att ta sig
från Stockholm till Skövde på kvällen är svaga. Sista tåget går klockan 20.10! I ett Europeiskt
perspektiv ligger Skaraborg mycket perifert. Figur x beskriver den samlade potentiella
tillgängligheten till de 27 medlemsländerna i EU.
Figur 21 Total potentiell tillgänglighet till Europa (EU27=100)

Källa: Nordregio (www.nordregio.se)

Sociala villkor
Skaraborg är ett tryggt samhälle där man kan lita på varandra
Skaraborg är ett tryggt samhälle. En låg andel invånare i Skaraborg har under det senaste året
känt sig otrygga på sin arbetsplats, i kollektivtrafiken, i det egna bostadsområdet, vid
promenader/jogging eller när de vistas på gator och torg. Att Skaraborg är tryggt i förhållande
till övriga delar av Västra Götaland vidimeras av att Skaraborg har lägst andel invånare som
känt sig otrygga i de flesta av de nämnda kategorierna. Det gäller även om materialet delas
upp på kvinnor och män. I Göteborgsregionen är andelen som känt sig otrygga inte sällan två
till fyra gånger högre. Noterbart är att en av fyra i Göteborgsregionen säger sig ha känt sig
otrygga i centrala Göteborg under det senaste året.
Figur 22 Invånare som upplevt att de är otrygga 2009, balansmått
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Man litar på varandra i Skaraborg. På en direkt fråga om i vilken grad man kan lita på eller
inte lita på sina medmänniskor blir medelvärdet sju på en tiogradig skala. Värdena ligger i
linje med övriga delar av Västra Götaland och Sverige.11 Sverige är ett land där människor
litar på varandra i hög grad. Sverige har också lägst andel invånare i OECD som känt sig
oroliga under det senaste året. Drygt 15 procent kan jämföras med tre av tio i Finland, en
tredjedel för UK, nästan fyra av tio i USA och mer än hälften i Spanien.12
Skaraborgaren har också en positiv syn på det mångkulturella samhället. Åtminstone så länge
det handlar om mat, kultur, idrott. När inverkan av det mångkulturella samhället på jobb,
religion, lag och ordning hamnar i centrum blir tonen en annan. Det som möjligen är glädjande i siffrorna är att de oftast är på samma nivå eller mer positiva än för andra delar av
Västra Götaland. Någon särskild ”inskränkthet” eller rädsla för nya intryck och för ett
samhälle som är mer öppet mot omvärlden tycks inte finnas i Skaraborg.
Figur 23 Invånarnas syn på utveckling mot ett mer mångkulturellt samhälle 2009, balansmått

Sjukvård med bra bemötande och hög kvalitet
Den svenska sjukvården håller, enligt internationella undersökningar, hög standard. Invånarna
i Västra Götaland och Skaraborg instämmer och ger personalens bemötande och sjukvårdens
kvalitet mycket höga betyg. Det samlade balansmåttet från figuren nedan är det högsta för
något serviceområde i samhället.13 Dessutom har brukarna generellt en än högre värdering än
de som inte använt sig av vården. Problemet i ett system med mycket låga direkta kostnader
för individen blir givetvis tillgänglighet. Tillgången bedöms dock mer positivt än negativt och
mer positivt i Skaraborg än i Göteborgsregionen och Fyrbodal. Att organisationen trots dessa
goda resultat bedöms vara ineffektiv verkar närmast vara en naturlag. Noterbart är dock att
diskussionerna kring NÄL och Uddevalla i Fyrbodal gett betydligt större avtryck i misstroende än vad som skett i de mer sammanhållna systemen i Sjuhärad och Skaraborg.
Figur 24 Invånarnas uppfattning om sjukvården i Västra Götaland 2009, balansmått

11

Elmkvist, T (2011) Vision Västra Götaland, Den regionala dimensionen. SOM-rapport 2011:1
OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics
13
Tillsammans med bibliotek och fritidsverksamhet vilka får betraktas som något enklare frågor att lösa.
12

25

Servicen för sjukhusvård, vårdcentral och tandvård får högre betyg av invånarna i Västra
Götaland än för Sverige totalt sett när SOM-institutet frågar invånarna. Däremot blir
värderingen högre för Sverige när det gäller synen på bemötande, kvalitet etc.
Figur 25 Invånarnas uppfattning om service i kommun och region, 2009, balansmått
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Utbildning – Sveriges bästa grundutbildning inom teknik/naturvetenskap
Organisationen Urank rangordnar sedan 2007 samtliga 31 svenska högskolor och universitet
en gång per år och presenterar ett samlat mått på utbildningens kvalitet.14 Det byggs upp av
fem olika kriterier som värderar kvaliteten på studenter, grundutbildning, forskning/forskarutbildning, internationalisering, lärare plus en särskild social indikator för samhällsmål som
förstagenerationsstudenter, studenter med utländsk bakgrund samt jämställdhet.15
Högskolan i Skövde hamnar totalt på plats 24 av 31 bedömda svenska högskolor 2010. Det
innebär ett kliv framåt från en mindre hedrande näst sista plats 2009. De som rankades lägre
var Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna, Mittuniversitetet, Högskolan i Kristianstad,
Högskolan i Väst och Högskolan på Gotland. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bedriver
forskning och undervisning inom djurhållning, djurvälfärd, djursjukvård och djuromvårdnad i
Skara. Här finns också precisionsodling och industrinära livsmedelskompetens. SLUs samlade
verksamhet hamnar på tredje plats efter Handels i Stockholm och Karolinska Institutet. På
områden där en jämförelse blir mer rättvisande för en mindre högskola som den i Skövde är
resultaten bättre. Skövde rankas på 19 plats då det gäller studentkvalitet och på 16 för sin
grundutbildning. Svagheter finns framför allt när det gäller lärarnas formella kompetensnivå.
Här ligger Högskolan i Skövde fast förankrat i botten. Drygt en av tre lärare är disputerade vid
Högskolan i Skövde jämfört med drygt två tredjedelar vid t.ex. Göteborgs Universitet.
Den relativt svaga rankingen totalt sett beror främst på en låg värdering av de humanistiska
samhällsvetenskapliga institutionerna. Här placerar sig Skövde sist av 26 bedömda
institutioner. Bakgrunden är svaga resultat i grundutbildning och låg formell kompetens bland
lärarna. Inom teknik/naturvetenskap placerar sig Skövde på plats 19 av 28 institutioner.
Grundutbildningen är mycket stark och bedöms vara den bästa i Sverige. Bedömningen är ett
14
15

www.urank.se
Se Bilaga 3 för en komplett lista uppsättning indikatorer och deras inbördes vikt.
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resultat av en sammanvägning av följande faktorer; antal lärare per student, prestationsgrad,
rörlighet, etablering på arbetsmarknaden och antalet studenter på avancerad nivå. Det som
drar ner det samlade betyget även inom teknik/naturvetenskap är en låg andel disputerade
lärare och en låg andel professorer. För utbildningar inom medicin/vårdsektorn placerar sig
Skövde på 11 plats av de 23 som bedriver denna typ av verksamhet i Sverige. Här ligger
svagheterna snarare i studentunderlaget samt i grundutbildningen medan lärarna är väl
utbildade och forskning och internationalisering håller bra kvalitet. Vi kan också konstatera
att en av tio lärare vid Högskolan i Skövde har utländsk bakgrund vilket placerar skolan på
plats 14 av 31 i Sverige.
En kompletterande analys fås via den högskoleranking som SNS genomfört och som fokuserar mer på utbyte med det omgivande samhället och där forskning och forskningsresultat
värderas i förhållande till de resurser som respektive högskola har.16 Modellen mäter varje
lärosäte på åtta områden. Effektivitet i grundutbildning, studentattraktivitet, pedagogiska
resurser, lärarkvalifikationer, internationellt utbyte, attraktiv forskning för företag, effektivitet
i forskarutbildningen och forskningsproduktivitet. Högskolan i Skövde placerar sig i denna
ranking på plats 21 av 30 undersökta lärosäten år 2009. En betydande försämring från en
position som nia 2008. Bakgrunden är en betydande minskning i antalet förstahandssökande i
förhållande till andra högskolor samt minskat internationellt utbyte. Högst värden, betydligt
över rikets snitt får Högskolan i Skövde då det gäller forskningsproduktivitet och effektivitet i
grundutbildningen. Lägst och betydligt under rikets snitt gäller för lärarnas kvalifikationer,
internationellt utbyte, pedagogiska resurser och studentattraktivitet.
De resultat som redovisats är inte helt förvånande med tanke på att Högskolan i Skövde är en
av Sveriges minsta högskolor mätt i antalet studenter (figur 26).
Figur 26 Studenter per lärosäte och kön, 2008/09, antal

Källa: Högskoleverket och SCB UF20SM1002 s.16

16

Sydsvenska Industri och Handelskammaren Rapport 6.2009 – Högskolerankingen 2009
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Antalet studerande vid Högskolan i Skövde har ökat relativt snabbt under senare år.
Rekryteringsandelen för nybörjare från det egna länet (Västra Götaland) ligger kring sex av
tio vilket innebär i stort samma nivå som för Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska
Högskola, Högskolan i Borås och Högskolan Väst (Trollhättan). För Malmö högskola är
motsvarande nivå två av tre och för Stockholms Universitet sju av tio studenter. Fler än 1.100
personer tar ut examen vid Högskolan i Skövde varje år. Det motsvarar nivån i Halmstad,
Högskolan Väst, Högskolan i Gävle med fler studenter. En fjärdedel av studenterna studerade
enbart på distans (samma nivå som Halmstad, högre än Borås (18 procent)).
Förutsättningar för en aktiv, stimulerande och varierad fritid
Skaraborgarna är aktiva. Närmare två tredjedelar har idkat friluftsliv/varit ute i naturen och
tränat/motionerat en gång per vecka det senaste året.17 Fyra av tio invånare har deltagit i
kulturaktiviteter minst en gång det senaste året och av dessa är fler i Skaraborg mycket nöjda
än i andra delar av Västra Götaland. Fler än åtta av tio är med i en förening och närmare en
fjärdedel av dessa har ett uppdrag i föreningen.
Utbudet av evenemang och kultur är givetvis mer begränsat i både kvantitet och kvalitet än
vad det är i centrum av storstadsregionerna. Skaraborg har samtidigt Göteborg på ett rimligt
avstånd för många invånare när det gäller evenemang/aktiviteter. Det är dock relativt sett få
som utnyttjar det mycket starka utbudet i Göteborg. Andelarna är genomgående högre för
Sjuhärad. Skaraborg hamnar i nivå med Fyrbodal. Bok & Bilblioteksmässan besöktes av var
tjugonde Skaraborgare 2009. En procent var på någon föreställning på Göteborgs Filmfestival, fyra procent på kulturkalaset. Vetenskapsfestivalen och Way Out West lockade
mellan noll och en procent av Skaraborgarna. AC/DC, Madonna och U2 (sic) mellan en och
två procent.18 Och det ska särskilt noteras att ointresset inte berodde på okunskap. Samtliga
nämnda aktiviteter/evenemang var kända för minst tre av fyra Skaraborgare. I några av de
nämnda fallen sätter givetvis lokaler och arenors storlek en begränsning för antalet besökare.
SOM-institutet konstaterar också att de många attraktiviteterna i Skaraborg drar betydligt
färre besökare från andra delar av regionen än t.ex. de som ligger i Bohuslän.

Miljövillkor
Miljövillkoren handlar om faktorer som miljöns påverkan på hälsan och hur attraktivt klimat
och geografi är. Vi kan utan att tveka konstatera att den negativa miljöpåverkan på hälsan är
begränsad i förhållande till situationen i de flesta storstäder. Miljön uppfattas snarare i
huvudsak som något som bidrar till en bättre hälsa vid de diskussioner som förts. Klimatet ger
också förutsättningar för en hög livskvalitet. Tillgången till Vänern och Vättern skapar ett för
Sverige relativt milt klimat där växtzon II och III dominerar. De stora sjöarna och det ofta
böljande landskapet ger också god tillgång till bad, båtliv, golf, fiske, skärgårdar etc med hög
kvalitet. Samtidigt ger platåbergen i landskapet särskilda förutsättningar för vinteraktiviteter
med i stort garanterad snötillgång.
Vad den attraktiva miljön i Skaraborg betyder i praktiken i förhållande till hur situationen är i
övriga delar av Sverige är dock svårt att veta. Den senare presentationen av resultaten av
intervjuer och arbetsmöten ger förutsättningar att föra en något mer kvalificerad diskussion i
frågan.

17
18

Elmkvist, SOM 2011 s.57 ff
Elmkvist, SOM 2011 s.86 ff
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Figur 27 Klimat/Växtzoner Sverige och Västra Götaland

Källa: Regionfakta.com

2.2 Skaraborgs faktiska attraktionskraft under senare decennier
Relativt svag befolkningsutveckling i Skaraborg
Västsverige är en i grunden attraktiv region. Befolkningen fortsätter öka med stark koncentration till kommunerna i Göteborgs arbetsmarknadsregion och utefter västkusten. De senaste tio
åren (till 2010) har befolkningen i Västra Götaland ökat med 86 000 till 1 580 000 invånare.
56 000 beroende på en större in- än utvandring (varav de flesta är återvändande svenska
medborgare), 7 000 genom ett positivt flyttnetto mot övriga delar av landet och 23 000 fler
födda än avlidna.
Befolkningen ökar i alla fyra kommunalförbund och i sex arbetsmarknadsregioner av sju.
Ökningen ligger runt 2 000 personer i Skaraborg och Fyrbodal och förklaras helt av
nettoinvandring. Såväl flyttnetto mot övriga Sverige, inom Västra Götaland och födelsenetto
är negativa. Sjuhärad visar en betydligt starkare utveckling. Ett positivt flyttnetto från omvärlden står för merparten av ökningen men det är också tydligt att ökad integration med
Göteborgsregionen ligger bakom ett positivt flyttnetto inom regionen. Göteborgsregionen är
magnet för ny befolkning till Västsverige. Befolkning har ökat med 84 000 invånare om vi
inkluderar Kungsbacka. Flyttnettot mot övriga Sverige är +17 000 på tio år och utlandsnettot
drygt 31 000. Flyttningarna inom Västra Götaland går dock i princip jämnt upp.
Figur 28 Befolkning 2010 och utveckling 2000-2010, Västra Götaland samt kommunalförbund

Källa: SCB, egna beräkningar. *Flyttningar är summa alla flyttningar över kommungräns
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Det mest noterbara när befolkningsutvecklingen i de lokala arbetsmarknaderna analyseras är
att Skövdes och Bengtsfors LA är de enda med negativt flyttnetto inom länet. De tio kommunerna i Skövdes LA har sammantaget ett negativt flyttnetto mot övriga arbetsmarknader i
regionen på 2 000 personer under 2000-talets första decennium. Och detta är en trend som
gäller för hela perioden.
Figur 29 Befolkning 2010 och befolkningsutveckling 2000-2010, lokala arbetsmarknader 2009

Källa: SCB, egna beräkningar. * Göteborg LA inkluderar Kungsbacka, Varberg, Falkenberg. Flyttnetto mot län
och Sverige blir inte korrekta. Västra Götaland (LA) inkluderar i tabellen Kungsbacka, Varberg, Falkenberg.

Utvecklingen under 2010 ger en bild där utveckling i Skövdes och Lidköpings LA är mer lika
varandra. Också Lidköping LA förlorade invånare netto mot övriga delar av Västra Götaland
och Sverige. Trots fruktsamhetstal som närmar sig två födda barn per kvinna är födelsenettot
fortsatt negativt. En positiv nettoimmigration gör att befolkningen i stort var konstant.
Figur 30 Befolkning 2010 och utveckling 2009-2010 Västra Götaland, lokala arbetsmarknader

Källa: SCB, egna beräkningar. * Göteborg LA inkluderar Kungsbacka, Varberg, Falkenberg. Flyttnetto mot län
och Sverige blir inte korrekta. Västra Götaland (LA) inkluderar i tabellen Kungsbacka, Varberg, Falkenberg.

Utflyttning efter gymnasieutbildning – inflyttning vid familjebildning
Flyttmönstret för Skaraborg är typiskt för de flesta regioner vid sidan av de större högskoleorterna. Betydande nettoutflyttning i de åldrar när de flesta tar ett första arbete eller inleder en
högskoleutbildning byts i positiva tal i de åldrar där det är vanligast att bilda familj. Det
senaste blir extra tydligt genom att gruppen med störst positiv nettoinflyttning i Skaraborg
under 00-talet är ettåringar! Det är således bland dem som nyss fått eller planerar barn som
Skaraborgs attraktionskraft är som starkast i dag. Nettoinflyttningen är mest positiv för
invånare mellan 30 och 40 år men de positiva talen gäller för invånare i alla åldrar över 26
och under 19 år. Det samlade positiva flyttnettot i åldrarna 30 till 40 år var 2 250 personer.
Från 40-50 år 1 000 och från 50-70 år 1 800 personer. Totalt sett flyttar fler in än ut i
Skararborg. Nettoimmigration från andra länder står för merparten av det positiva nettot.
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Figur 31 Nettoflyttning i ettårsklasser Skaraborg sa 2001-2010

Källa: SCB, egna beräkningar

Bakom det beskrivna mönstret finns stora inomregionala skillnader. Nettoutflyttningen efter
gymnasieåldern är betydligt större (särskilt i förhållande till det egna befolkningsunderlaget)
på Lidköpings LA men här sker också betydande nettoinflyttning redan från 24 års ålder. På
Skövdes lokala arbetsmarknad blir nettoflyttningen inte positiv igen förrän kring 30 års ålder.
En rimlig tolkning är att färdigutbildade studenter vid Högskolan i Skövde och SLU, och de
som arbetat några år, har svårigheter att finna mer kvalificerade arbeten på den relativt storstäderna begränsade arbetsmarknaden i Skaraborg. Vi kommer senare att se att det sker en
betydande nettoutflyttning av de med högre utbildning från Skövdes lokala arbetsmarknad.
Figur 32 Nettoflyttning i ettårsklasser Skövde LA och Lidköping LA, sa 2001-2010

Källa: SCB, egna beräkningar

Flyttningsmönstret för Skaraborg skiljer sig inte i sin struktur mellan kvinnor och män.
Skillnaden är att nettoutflyttningen är större för kvinnor efter gymnasieåldern. Denna förlust
kompenseras dock i huvudsak direkt efter högskolåldern när nettoinflyttningen mellan 25 och
35 års ålder är högre för kvinnor. De skillnader mellan de två lokala arbetsmarknaderna som
påpekats ovan gäller också både för kvinnor och män. Den tydligaste avvikelsen från detta
mönster finns i Skövde LA där nettoutflyttningen avtar något i åldrarna 20-23 år.
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Figur 33 Nettoflyttning i ettårsklasser - Skövde LA och Lidköping LA, sa 2001-2010, M, Kv
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Nettoutflyttning till samtliga andra större regionala centra under 2000-talet
Det geografiska flyttmönstret gentemot övriga regioner i Sverige vidimerar denna bild. Skaraborg som helhet har negativt flyttnetto mot i stort sett samtliga andra större lokala arbetsmarknader i Sverige. Störst är underskotten mot Göteborg och Stockholm. Det är enbart mot Trollhättan och Övriga Sverige som värdena är positiva (figur 33). Den enda större skillnaden under senare år när det gäller geografiskt flyttmönster mellan de båda lokala arbetsmarknaderna
i Skaraborg är att nettoinflyttningen från Göteborg är positiv för Lidköpings LA. Merparten
av de mer positiva värdena beror på fler återvändande akademiker och/eller familjebildare.
Figur 34 Geografiskt flyttmönster Skövde LA och Lidköping LA, 2001-2010

Källa: SCB/Raps, egna beräkningar. * Övriga Sverige är här samtliga andra svenska arbetsmarknadsregioner

Närhet till vatten - gemensam nämnare för kommuner som attraherar högutbildade
Det råder ingen tvekan om att en attraktiv miljö har stor betydelse för de val som de med
högre utbildning gör när det gäller bostadsort. Vatten är den gemensamma nämnaren för de
kommuner som förmår attrahera de mest välutbildade via flyttningar under det senaste
decenniet. Lidköping, Götene, Mariestad, Hjo och Karlsborg är Skaraborgs ”kustkommuner”.
De har alla en positiv nettoflyttning av invånare med treårig eller längre akademisk
utbildning. En trend som dessutom blir allt starkare fram mot 2010.
Skövde har störst negativ nettoflyttning av invånare med längre akademisk utbildning. Fler än
2 500 högskoleutbildade netto varav 1 500 med mer än två års studier bakom sig lämnade
kommunen under 00-talet. Skövde är också tillsammans med Halmstad de högskoleorter i
Västsverige som har den största nettoutflyttningen av akademiker. Skövde är samtidigt den
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Kv

enda kommunen i Skaraborg med ett positivt flyttnetto för dem som gått ut gymnasiet. Man
har också tidvis haft en relativt sett hög andel invånare som går vidare till högre studier.
Figur 35 Nettoflyttning fördelat på utbildningsnivå, kommuner i Skaraborg 2000-2009, antal

Källa: SCB, egna beräkningar

Skövde lokala arbetsmarknad förlorade invånare i alla utbildningsgrupper under 00-talet
När motsvarande analys görs för de lokala arbetsmarknaderna är det Skövde LA som visar
den mest negativa utvecklingen i Västsverige under 00-talet. Flyttningsrörelserna gav ett
negativt netto för såväl gymnasieutbildade som för de med kortare och längre högskoleutbildning. Ingen annan lokal arbetsmarknad har en sådan profil.
Lidköpings LA visar relativt god attraktivitet. Nettoutflyttningen av de med gymnasieutbildning är samtidigt större än den positiva inflyttningen av de med längre akademisk utbildning.
Göteborgs lokala arbetsmarknad dominerar bilden. Nettoinflyttningen av personer ligger
mellan sju- och niotusen personer för såväl gymnasieutbildade som för de med kortare och
längre akademisk utbildning under 2000-talets första tio år.
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Figur 36 Nettoflyttning fördelat på utbildningsnivå, kommuner och LA Västsverige 2000-2009

Hög andel välutbildade i Skövde och Lidköping förmår inte lyfta Skaraborg
För utvecklingen av den formella kunskapsnivån på arbetsmarknaden innebär de beskrivna
trenderna att Skövde och Lidköping, de kommuner med högst andel invånare som har längre
högskoleutbildning, också har den snabbaste ökningen i procentenheter av denna grupp (figur
37 och 38). Med bakgrund i redovisade flyttvärden kan detta synas oväntat när det gäller
Skövde. Bakgrunden är en omfattande inflyttning av studenter och en tidvis relativt hög andel
invånare i den egna kommunen som går vidare till högre studier.
Figur 37 Tre år eller längre högskoleutbildning, %/bef. 16-74 år, 2001, 2009, urval kommuner

Källa: SCB

Skövde har inte bara den högsta andelen invånare med längre högskoleutbildning i Skaraborg
utan också den högsta andelen av någon kommun i Västra Götaland utanför Göteborgs lokala
arbetsmarknad. Humankapitalet är därmed i sin mest basala form starkare än i t.ex. Uddevalla,
Trollhättan och Borås. Halmstads motsvarande position med en hög andel väl utbildade trots
omfattande nettoutflyttning av dessa grupper är intressant att notera. Nettoinflyttning av
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studenter och en väl utbyggd högskoleutbildning ser ut att vara nyckelfrågor för en väl
utbildad befolkning.
Efter de båda största kommunerna följer Karlsborg, Hjo och Mariestad. Vi kan åter se att det
finns koppling till attraktiva lägen vid Vänern och Vättern. Att dessa kommuner kommer före
en tidigare lärdomsstad som Skara är säkert förvånande för många.
Figur 38 Tre år eller längre högskoleutbildning, %/bef 16-74 år, 2001, 2009 Västsverige

Källa: SCB

Sammantaget räcker dock inte de här beskrivna och delvis positiva utvecklingstendenserna för
att Skaraborg som helhet ska utvecklas starkare än andra delar av Västsverige. Andelen med
längre akademisk utbildning är ca 13 procent i Skaraborg vilket är tio procentenheter lägre än
värdet i Göteborgsregionen. Ökningen är ca fyra procentenheter i Skarborg (samma nivå som
Sjuhärad och något bättre än Fyrbodal) under 00-talet medan den var drygt fem inom GR.
Procentuellt har andelen med mer än tre års högskolestudier ökat med 50 procent i Lidköpings
arbetsmarknadsregion, med fyrtio procent i Skövde LA och med en tredjedel i Västra
Götaland de senaste tio åren. Genom att skillnaderna i utgångsläget i förhållande till Göteborg
är så stora skulle dock inte ens tio års liknande utveckling utjämna klyftorna märkbart. Vi har
redan nämnt Skaras ”förlorade position” som lärdomsstad. Vi kan konstatera att detsamma
gäller andra forna lärdomsfästen som Vänersborg och Åmål. Dessa tre kommuner är de som
förlorat mest i ranking när det gäller utbildningsnivå i kommunerna i Västsverige under det
senaste decenniet.
Fortsatt svagt nyföretagande i stora delar av Skaraborg
Nyföretagandet är fortsatt lågt i Skaraborg. Två tredjedelar av alla kommuner befinner sig på
den nedre tredjedelen av samtliga svenska kommuner. Prisvinnande projekt och ett aktivt
arbete för nyföretagande har inte förmått vända den samlade situationen. Den i praktiken
betydande hemmamarknaden ger heller inga tydliga utslag. Kommuner med en större
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primärsektor har generellt sett högre värden. Men det finns också traditionella kulturella
skillnader med ett mer utbrett egenföretagande i de västra delarna av Skaraborg.
Figur 39 Nyföretagande som andel av befolkningen i åldern 16-64 år 2010, ranking

Källa: Bolagsverket, www.bolagsverket.se

2.3 Samlade resultat och insikter från intervjuer och arbetsmöten
I detta avsnitt samlas diskussioner från de personliga intervjuerna med ”mycket kvalificerade
invånare” i Skaraborg, samt från de arbetsmöten som hållits med dem som arbetar med
utvecklingsfrågor, personalansvariga vid företag och organisationer och studenter, upp. Fokus
ligger på de ämnen och ingångar som dominerat samtal, enkätsvar och diskussioner.

Begränsad arbetsmarknad ger få utmaningar – andra lösningar krävs
Bilden av en arbetsmarknad som utvecklas relativt väl men som samtidigt är allt för begränsad för att vara ett alternativ för dem med högst ambitioner bekräftas i intervjuer och diskussioner. Toppjobben bedöms vara få och utrymmet för att gå vidare till nya utvecklande
uppdrag för litet. Bilden gäller även studenterna. De förväntar sig inte att finna en intressant
kvalificerad arbetsmarknad i Skaraborg. Och som en följd beskriver många arbetsgivare att
det är relativt svårt att attrahera kvalificerad personal.
De flesta med erfarenhet av att verka i området talar om avsaknaden av nya utmaningar som
det stora problemet. De mest kvalificerade beskrivs genomgående (och beskriver också sig
själva) som en grupp som hela tiden vill ställas inför nya utmaningar. Utvecklas även när man
kvalificerat sig till de mest kvalificerade uppgifterna. Använda sin drivkraft. En drivkraft som
för många av dem som intervjuats först och främst handlar om ett starkt engagemang för det
man gör. Och om möjligheten att få utlopp för detta engagemang. Man vill vara engagerad i
de verksamheter man medverkar i. Men också gärna i samhällsutvecklingen.
Någon radikal förändring när det gäller efterfrågan på den mest kvalificerade arbetskraften är
det få som väntar sig. Prognosen är att näringslivet i framtiden kommer att efterfråga betydligt
fler men ändå relativt sett få högt kvalificerade personer i förhållande till hur det ser ut i flera
andra delar av landet. Utmaningar som engagerar måste därmed också sökas inom andra
områden. En kombination av stärkt entreprenörskap och att bättre ta tillvara den i delar
mycket höga livskvaliteteten förs oftast fram som nyckeln för en bättre framtid. En framtid
som mer fullt tar tillvara de starka förutsättningar för tilväxt, utveckling och välfärd som de
flesta ser i Skaraborg. Det inebär samtidigt att de processer som måste drivas för att
36

åstadkomma en förändring blir mycket långsiktiga. En av de intervjuade uttryckte det som att
det handlar om grundprocesser. ”Och grundprocesser tar mycket lång tid att driva.”
Gothia Science Park (GSP) uppfattas av flera som en nyckelaktör för en framtid som går mer i
denna riktning. Fortsatta och koncentrerade satsningar på GSP kan kombineras med
entreprenörskap inom IT, grundat på den starka position som Högskolan i Skövde sedan länge
har inom området. På sikt bedöms det finnas förutsättningar att utveckla en mer generellt
kvalificerad tjänste- och servicesektor. Som konstaterats tidigare är det geografiska läget väl
lämpat för sådan verksamhet. Flera nämner en stark profil inom området IT, människa,
maskin, beslutsstöd som en möjlig specialisering. Denna har en direkt koppling till och kan
utvecklas tillsammans med ledande verksamheter i dagens Skaraborg.
En utveckling baserad på entreprenörskap, kvalificerade kunskaper, en växande tjänsteverksamhet är bara långsiktigt trovärdig om det finns förutsättningar för mycket kvalificerad
yrkesutövare att (när de väl är på plats) trivas väl i den miljö som Skaraborg erbjuder. Och om
det går att utvecklas medan man gör det. Och här blir svaren betydligt mer positiva. De
medverkande i studien ser, med få undantag, ett väl fungerande smidigt samhälle med hög
livskvalitet, (så länge det inte ställs krav på ett brett utbud med absolut spets inom t.ex.
kulturområdet) och med en samhällservice inom barnomsorg, utbildning, vård etc., som
bedöms hålla hög kvalitet. De flesta kommenterar hur väl vardagslivet fungerar i förhållande
till vad man säger sig vara van vid från andra platser. Detta – i kombination med en ofta
mycket attraktiv naturmiljö och ett rikt kulturarv – är det som definierar den höga livskvaliteten i Skaraborg.

Högskolan i Skövde behöver specialisering – men också bredd
En ökad attraktivitet baserad på beskrivna företräden förutsätter att den högre utbildningen
håller hög kvalitet. Tankarna om vilken riktning Högskolan i Skövde ska ta långsiktigt är
dock minst sagt delad mellan de som intervjuats och deltagit i olika diskussioner. Flera
förespråkar koncentration till dagens styrkeområden, oftast kopplade till teknik, IT,
naturvetenskap och vill se högskolan utvecklas till en teknisk högskola på sikt. Högskolan har
nu fått examensrätt, har egen forskarutbildning. Andra pekar på att svagheterna inom de
humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena inte är acceptabla och inte bör accepteras.
De innebär att inneboende värden i regionen, där landets första lag nedtecknades och där
Sveriges egentliga historia startade, inte överhuvudtaget tas tillvara.
Många uttrycker också betydande farhågor kring vad som skulle ske mer generellt med
områdets flyttströmmar utan en livskraftig utbildning inom det som i dag är kvinnodominerade yrken inom vård, utbildning, omsorg. I och med dagens relativt låga attraktivitet
för högutbildade blir dessa grupper och deras koppling till regionen mycket viktiga för den
långsiktiga utvecklingen.

Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka
Betydelsen av denna breda koppling till regionen gäller också frågan om samverkan mellan
utbildningssystem och arbetsliv generellt. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten
ser frågan som helt central för framtiden. Ungdomar i alla delar av utbildningssystemet
behöver kontakter i och kunskaper om arbetslivet. Arbetsgivare i privat och offentlig sektor
behöver kontakter med presumtiva anställda och påfyllning av nya kunskaper från
ungdomarna själva och från nya rön inom utbildning, forskning, utveckling. De möten som
skapas bidrar också till ett ökat utbyte mellan generationer och mellan individer med olika
intressen och bakgrund. Nog så viktigt för en mer dynamisk framtid i Skaraborg.
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Inte bara vägar ska planeras – utbildning, boende är också infrastruktur
För SLU är huvudfrågan hur man som en av flera filialer till Sveriges Lantbruksuniversitet
med centrum i Uppsala ska kunna få ett större samlat ansvar för ett vetenskapsfält. Många års
diskussioner och kamp för detta har inte lett någon nämnvärd vart. SLU i Skara menar att hela
Skaraborg men också de som är ansvariga för utveckling som t.ex. Västra Götalandsregionen
behöver ställa sig bakom och aktivt driva en tydlig bild av hur man vill att SLU ska utvecklas
i framtiden. Infrastrukturen på kunskapsområdet bör inte behandlas på annat sätt än när det
gäller kommunikationer. I praktiken är skillnaderna när det gäller hur frågorna hanteras
mycket stora i dag, konstaterar man. Veterinärmedicinska fakulteten vid SLU bör på sikt
kunna ligga i Skara. SLU har en stark position inom etnologi och djurskydd.

Allt är inte arbete
Också vissa grundläggande förhållningssätt i samhället behöver förändras om en utveckling
mot en ökad attraktivitet för de mest kvalificerade studenterna, entreprenörerna och fler
intellektuella ska vara möjlig. Det skaraborgska samhället i dag är i stort helt uppbyggt på
arbetets villkor. Kollektivtrafiken är ett återkommande diskussionsämne. Och det gäller både
entreprenörer och studenter. Sena bussturer från Skövde och tillbaks för gäster som kommer
med tåg från Stockholm eller Göteborg är ett sådant exempel. Ett annat är en i stort obefintlig
kollektivtrafik till ett av de mest attraktiva fritidsområdena med slalombackar, isbanor,
utomhusbad etc. Sannolikt har de som planerar utgått från att detta enbart är fritidsaktiviteter
och att alla som önskar ta del av sådana fritidsaktiviteter tar sin egen bil när det blir dags att
utnyttja dem. Det kan finnas tusen studenter som inte har den möjligheten!
För att närma olika delar av samhället till varandra behöver också de ”nyare” verksamheterna
synas mer i vardagen. Flera pekar på behovet av/föreslår vetenskapsfestival, vetenskapsår etc.
samtidigt som man betonar att ”rädslan” för det akademiska ser ut att minska efterhand.
Samsynen är också stor om att det väsentliga, om denna typ av aktiviteter genomförs, är att
det sker där invånarna normalt befinner sig. En vetenskapsfestival bör således genomföras på
olika platser där människor möts och syftet bör både vara att visa upp och föra en dialog kring
det som sker vid Skaraborgs högre lärosäten men också att visa på praktiska tillämpningar av
detta. Studenterna i undersökningen vittnar genomgående om svårigheterna att komma i
kontakt med ”det vanliga livet” i Skaraborg. Och har inte ork att spendera allt för många
kvällar på pubar och diskotek, som nu är de i stort enda mötesplatser de säger sig ha.
På tal om kultur finns en generell fråga som handlar om i vilken mån en region med
Skaraborgs läge och förutsättningar ska nöja sig med att som i dag i huvudsak ta del av eller
utveckla aktiviteter som ger ett likartat utbud som det som finns i storstadsregionerna, fast
betydligt mindre frekvent. Eller finns det en egen väg att gå mot en Skaraborgsk specialisering inom kulturområdet? Något svar på den frågan ligger inte räckhåll för syftet med denna
studie, men de som intervjuats, och som har ett särskilt intresse för kultur önskar sig
genomgående mer av egen profil och specialisering. Något som skapar spets och efterfrågan. I
detta ligger också den ofta framförda tanken om att en mer medveten kulturpolitik behövs för
att på sikt bryta gällande mönster att det i första hand är mycket bred underhållning som
finner en betalande publik. Vara konserthus kan i detta sammanhang givetvis ses som en
förebild. Projektet med världens största Graffitti på silos i Mariestad är en annan.19
En annan central del av kulturen i en region handlar om hur civilsamhället är organiserat och
fungerar och om det ger utrymme för individer med olika och lika intressen att mötas och
19

1.800 personer gillar Mariestad Graffitti på Facebook. Motsvarande siffra för Mariestads kommun är 350 och
för Mariestad som stad 1.100. Bandylaget Villa Lidköping når ca 200 ”gillare” totalt.
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utvecklas. På detta område finns en stark tradition i Skaraborg. Föreningslivet är omfattande,
aktivt och spänner över breda områden. Och även om idrotts- och hembygdsföreningar
dominerar, enligt dem som deltagit i diskussionerna, finns det också bestämda vittnesmål om
intressanta aktiviteter inom konst, litteratur, scenkonst etc. Några saknar den riktiga spetsen
och ett mer myllrande och kreativt utbyte mellan människor med olika bakgrund och idéer.
Flera av dem som intervjuats menar att familjen, idrotten, bygden dominerar livet, vid sidan
av arbetet, i Skaraborg.

Tydliga gemensamma utmaningar för resande på väg och järnväg
När frågan om attraktivitet utgör startpunkt hamnar väg- och järnvägsinfrastrukturen i
centrum på ett annat sätt än vanligt. Ingen av dem som deltagit i intervjuer eller workshops
nämner varutransporter. Persontransporter och att de håller hög kvalitet står i centrum. Hög
kvalitet inom vägtrafiken handlar om att den flyter smidigt. Att bilresan kan ske utan onödiga
hastighetssänkningar, plötsligt uppdykande hastighetskameror och uppenbara säkerhetsrisker.
Det viktiga på järnvägssidan är punktlighet och att det finns utrymme och möjlighet att jobba
medan man reser. Resultaten i denna undersökning talar därmed för att det viktiga är att
bygga bort säkerhetsrisker på vägen och att skapa förutsättningar för att öka utbudet på
järnvägsresor i regionen. Mål som ligger nära dem som både Trafikverket, olika operatörer,
Västra Götalandsregionen och kommunerna satt upp för sitt agerande.
Det ska samtidigt noteras att frågorna anses vara mycket viktiga av de flesta. Allt bör göras
för att underlätta att trafiken på vägarna flyter smidigt och säkert. Det måste också gå
snabbare än i dag att nå internationellt flyg. Inom parentes kan vi konstatera att den
utbyggnad av Västlänken som nu sker (om den kombineras med en modern järnvägsinfrastruktur mellan Göteborg – Landvetter – Borås) kan skapa förutsättningar för att nå en
internationell flygplats med ett allt starkare utbud på ca en timma från fler platser i Skaraborg.
Samtidigt noterar många att den spårbundna trafiken har utvecklats väl under senare
decennier. Skaraborg och inte minst Skövde har fått en tydligare plats på kartan. Skövde
fungerar allt mer som ett trafikcentrum för resande mot Borås, Trollhättan, Jönköping.
Utbudet mellan Mariestad – Lidköping – Vara – Göteborg har samtidigt förbättrats betydligt,
ofta genom lokala och regionala politiska beslut.

Högre ambitioner krävs för boende och stadsmiljöer
Till bilden av ett attraktivt samhälle hör ett attraktivt boende. En generellt höjd ambitionsnivå
när det gäller boende och byggande är en förutsättning för att skapa en ökad attraktivitet i
Skaraborg. Om detta är alla överens. Vi har kunnat konstatera att bostadsbeståndet värderas
relativt lågt. Fritidshusmarknaden värderas mycket lågt.
En helt nödvändig och central del i en plan för att utveckla ett mer attraktivt Skaraborg på tio
till femton års sikt är ökat byggande i de mest attraktiva lägena. Strandnära centrumlägen i
städer som Mariestad, Lidköping, Hjo behöver utnyttjas. Utbyggnaden av ett mer tätt
regioncentrum i Skövde måste fortsätta. Särskilt starka boendemiljöer i andra kommuner bör
exploateras för att skapa mer koncentrerad och stadslik bebyggelse än vad som oftast sker i
dag. Lägen med koppling till de många bra kollektivtrafikpunkterna, t.ex. utefter Västra
Stambanan, måste kunna användas.
Flera processer pågår i nuläget för att gå i denna riktning. Sjöstaden i Mariestad får kraftfulla
efterföljare i Mariestad och inte minst i Lidköping under det närmsta decenniet. Viss
utbyggnad finns kring stambanan men här finns också frågetecken kring planförutsättningar
vilka för att möjliggöra mer offensiva framtidssatsningar, behöver hanteras gemensamt med
ansvariga myndigheter,. Det framgår dessutom tydligt av intervjuer och diskussioner hur
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viktigt alla anser att det är att samtliga kommuner på hemmaplan genomför omfattande
satsningar på att skapa levande och attraktiva centrum, och att man koncentrerar fler av sina
satsningar på mötesplatser till dessa miljöer.20

Självbilden behöver bättras, utbytet med omvärlden öka.
Mediesituationen försvårar.
Hindren som gör det svårt att attrahera de mest attraktiva till Skaraborg i dag och de vägar
som kan anträdas för att på lång sikt bli mer attraktiv, framstår i en samlad genomgång av
materialet som väl kartlagda. En viktig kvarstående fråga är om självbilden och omvärldens
bild av Skaraborg kan förändras i samma takt. I alla diskussioner framkommer att invånarnas
känsla för den egna bygden är oerhört stark. De som kommer utifrån förvånas och beskriver
en lokalpatriotism som kan flytta berg. Denna patriotism och stolthet har dock hittills inte lett
till en allmänt positiv bild av hela området. Allmänt hävdas att många elever och studenter har
som första tanke att söka sig bort när de får chansen. De mest kvalificerade ser få nya
utmaningar. De som anställer sägs allmänt hellre anställa någon man känner och som kommer
från trakten än någon utifrån, även om den senare har högre kvalifikationer. Frågan om
behovet av en aktiv policy att anställa utifrån, för att undvika att dessa tendenser fortsätter, har
förts fram i några av diskussionerna med företrädare för stora offentliga organisationer.
En del av detta ”begränsade självförtroende” kan möjligen förklaras med att många invånare i
Skaraborg ännu inte vant sig vid att se hela områdets resurser som en gemensam tillgång.
Utvecklingen till en gemensam arbetsmarknad, med fler än 250.000 invånare för de med
akademisk utbildning, har skett de senaste tio åren. Den extrema splittringen på mediesidan,
där varje kommun verkar ha sin egen tidning, specialiserad på lokala nyheter, medverkar till
att begränsa omvärlden för många. I de diskussioner som förts inom utredningen anser flera
att denna mediesituation är ett av de största enskilda hindren för en mer positiv framtid. Radio
Skaraborg har med sitt public serviceansvar en viktig roll att spela för att bryta denna bild.
Men också kommunerna måste våga se och beskriva hela områdets resurser som sina egna.
De flesta invånare i Falköping, Töreboda och Tibro har lika god tillgänglighet till högskoleutbildning som de i Skövde. Invånarna i Skövde har å sin sida en halvtimma till Vänerns och
Vätterns stränder men säger sig ofta sakna sjöar och vatten. Sparbanken Lidköping Arena
med plats för 4.500 åskådare kan kombineras med Arena Skövde med ett av Sveriges mest
omfattande och moderna upplevelsebad på samma avstånd. Listan kan göras lång och de
samlade resurserna framstår när så sker som mycket attraktiva.
Det finns också undantag från det begränsade självförtroendet. Flera vittnar om att det t.ex. i
Lidköping verkar finnas en stolthet och attityd som gör att många väljer att vända tillbaka
”hem” efter utflykter i andra delar av världen. En attityd som kan vara en av förklaringarna till
de relativt sett starkare flyttalen för personer med högre utbildning. Någon beskrev det som att
den vanliga frågan till tidigare boende på återbesök är – När ska Du komma tebaks då? Det
förväntade svaret är alltid – Snart! Och Mariestad håller av allt att döma på att skapa sig en ny
image som en sjöstad där det kan hända oväntade saker som engagerar en yngre generation.
Intressant är också exempel från SLU som visar att Skaraborgs livskvalitet går utmärkt att
beskriva för någon från t.ex. Australien, som också kan attraheras starkt av den, medan det är
betydligt svårare för de i Uppsala att förstå områdets värden. Liknande bilder ges av flera av
de entreprenörer som intervjuats. Det finns ett dolt värde. En väl fungerande landsbygdsmiljö
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Under den rundresa som författaren genomfört inom ramen för denna studie var det lätt att konstatera att detta
är ett krav som inte uppfylls överallt i dag. Samlingslokaler, mötesplatser, träffpunkter verkar inte sällan ha
hamnat där det funnits tomma lokaler. Det kan vara i en skola fem kilometer från centrum osv.
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med mängder av livskvalitet. En livskvalitet som behöver tio, femton, tjugo år av medvetet
utvecklingsarbete, för att klara att också leva upp till de krav på ett mer utvecklande liv som
de flesta av de individer det råder hårdast konkurrens om, ställer. Ett strukturerat aktivt
internationellt arbete bör vara en del i sen sådan satsning. Och kunskapen om de samlade
värdena och den höga livskvaliteten måste spridas om det ska bidra till utvecklingen.

2.4 Vad görs i dag för att öka Skaraborgs attraktivitet
Nödvändigt med ökat gemensamt fokus på attraktivitet
Det finns i dag ingen gemensam agenda i utvecklingsarbetet i Skaraborg som tar sin
utgångspunkt i att öka områdets attraktivitet för invånare. Utvecklingsarbetet är i första hand
inriktat på att stärka näringslivet och på ökat entreprenörskap. En mer samlad satsning på
besöksnäringen befinner sig i ett inledningsskede. Ett antal projekt bedrivs inom tillväxtprogrammets rubrik ”En attraktiv och synlig region”. Satsningarna här är dock modesta i
förhållande till de inom området ”Konkurrenskraft”. Och konkurrenskraft definieras i
huvudsak som projekt och aktiviteter med koppling till företagande.
Det ska dock ärligt konstateras att denna beskrivning är giltig i de flesta regioner i Sverige
och Europa år 2011. Den bakomliggande idén är att stärkta förutsättningar för näringslivet
leder till ett mer väl fungerande samhälle i vilket det skapas fler jobb, vilket lockar nya
invånare. I praktiken är det de samhällen som visar den största attraktionskraften på invånare
som har den starkaste utvecklingen av näringslivet. BAK Basel konstaterar i en genomgång
att långsiktig kommer människan först och ekonomin följer. Kortsiktigt skapar en bra
utveckling i näringslivet en attraktivitet som lockar nya invånare. OECD drar liknande
slutsatser.21
Den mycket offensiva och långsiktiga satsningen på Gothia Science Park från kommuner,
region, högskola och näringsliv sätter i vissa delar individen i centrum och ger t.ex. fler
förutsättningar att verka i Skaraborg efter avslutade studier. GSP fungerar som en av sex
samverkansplattformar i Västra Götaland och är arena för större FoU-projekt inom
spetsområden, mötesplats och support för små och medelstora företag men även inkubator för
nya företag. Sedan många år bedrivs också en kvalificerad utbildning till exportsäljare som
lockar rader av kvalificerade sökanden till Lidköping. Fler exempel finns givetvis. Tidigare
projekt med inriktning på att stötta med jobb för s.k. medflyttare har bedrivits.
Det finns heller ingen anledning att ställa allt mer väl fungerande insatser som tar sin
utgångspunkt i näringslivets behov mot behovet av insatser som sätter människan och
attraktivitet i centrum.22 Utvecklingsarbetet måste handla både om produktivitet, kreativitet
och attraktivitet. Vad som är uppenbart är dock att ökade insatser som tar sin utgångspunkt i
behovet av att vara attraktiv för kvalificerade invånare är särskilt viktiga i Skaraborg och att
de långsiktigt kan ge betydande värden tillbaka till området. Att dessa insatser i sig behöver
vara långsiktiga och (efter vad vi konstaterat) inte alltid har en koppling till dagens näringsliv,
gör det än viktigare att agendan för det gemensamma utvecklingsarbetet i Skaraborg breddas.
I kommuner, företag, högskolor och andra organisationer som är direkt beroende av invånare,
personal, studenter etc. sker samtidigt givetvis rader av aktiviteter för att öka attraktiviteten.
Många kommuner har tydliga mål för antalet invånare och handlingsplaner för att uppfylla
21

BAK Basel Economics (2009) Driving forces in the Economy, Feasibility Study.
OECD, (2009) How Regions Grow – Trends and Analysis
22
Kontigo, (2011) Utvärdering av tillväxtprogrammet Skaraborg (opubl maj 2011)
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dessa mål. Vi kan dock samtidigt konstatera att dessa insatser inte har förutsättningar att ge
samma resultat som om de genomförs mer i samverkan och utifrån de resurser som finns i
hela området.

Nöjdhet som ideologi? Skaraborg som underdog?
Flera av dem som intervjuats, och som har sin bakgrund utanför Skaraborg, menar också
bestämt att ambitionsnivån för utvecklingsarbetet och för framtidens samhälle måste höjas.
Man uppfattar det som om det finns ett ”underdogperspektiv”. Något som bl.a. tar sig uttryck
i att man är nöjd om allt är ungefär som det var förr. Man är nöjd med att ha kvar Volvo. Nöjd
med att ha kvar militären. Nöjd med att ha en högskola. Det tas för lite risker. Och att förhäva
sig är ingen Västgötsk specialitet. De som säger sig se detta mönster har rader av rekommendationer. Attraktivitet behöver bli viktigt. Ambitionsnivån måste öka. Omvärlden måste få
reda på att man finns. Skaraborg som helhet behöver sticka ut mer. Bli tydligare. Vassare.
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3. Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer
3.1 Sammanfattning
Allt pekar på att konkurrensen om de mest kreativa och väl utbildade invånarna kommer att
öka än mer de kommande decennierna. Vad som gör att dessa grupper föredrar vissa städer
och regioner före andra är samtidigt relativt väl känt. Trots det är frågan mycket komplex. Ett
stort antal faktorer som har med hela samhällsuppbyggnaden berörs och påverkas av
utvecklingen i omvärlden. Vissa städer och regioner fungerar mer eller mindre som
självspelande pianon. De stora metropolerna och huvudstäderna är ofta självklart attraktiva
genom de många utvecklingsmöjligheter de ger invånare och företag.
För regioner som Skaraborg, utan stora universitet och högskolor och med mer gles
befolkning är förutsättningarna annorlunda. Befolkningen växer långsamt. Nettoflyttningen
bland de med högre utbildning är negativ och entreprenörskapet relativt lågt. Tidigare
utredningar har samtidigt konstaterat att Skaraborg har betydande, outnyttjade och okända
resurser. Den omvittnade livskvalitet och de resurser som finns i Skaraborg gör det både
meningsfullt och försvarbart att söka attrahera fler invånare. Lika klart är att grundförutsättningarna i samhället måste stärkas på en rad punkter om resultatet ska bli framgångsrikt.
Utredningen omfattar ett mycket omfångsrikt material. Ett brett statistiskt underlag grundat på
den utredningsmodell som presenteras i kapitel 1 kompletteras med intervjuer med ett urval
av dem som tillhör utredningens målgrupp, med arbetsmöten med företrädare för arbetsgivare
och med dem som arbetar med utvecklingsfrågor i Skaraborg. Avsnitt 2.3 med resultat från
intervjuer och arbetsmöten kan i sig ses som en sammanfattning av utredningen i dess
faktadelar. Den intresserade läsaren bör ge dessa fem sidor några minuter av sin tid. Här
presenteras de viktigaste resultaten kort och i punktform följt av utredningens slutsatser.
− En arbetsmarknad med mångfald men utan tillräcklig bredd ger begränsade inkomstmöjligheter, för få toppjobb och utmaningar. Kommunalskatten gör sannolikt inte att
invånarna vänder regionen ryggen, men lär inte attrahera personer med höga inkomster.
− En lågt värderad bostadsmarknad ger goda möjligheter för den som önskar ett exklusivt
boende för en låg kostnad. Osäkerheten om prisutvecklingen dämpar denna fördel. En
expansion av boendemarknaden i de många bra lägen som finns krävs för att göra boendet
till en drivkraft för att locka fler invånare, också högt kvalificerade sådana, till regionen.
− Näringslivet har en struktur som ger bra förutsättningar för positiv utveckling av
arbetsmarknaden i framtiden. Den generellt låga formella kunskapsnivån förväntas dock
inte utvecklas bättre än i andra regioner. Ledande aktörer från näringslivet drar slutsatsen
att en ökad attraktivitet för de mest attraktiva måste sökas inom andra områden.
− Bra kommunikationer är centralt. I centrum av Skaraborg finns ett av Sverige bästa lägen
gentemot Stockholm och Göteborg. Vägtransporterna behöver bli smidigare och säkrare.
Snabba tåg behöver gå mer på Skaraborgska villkor. Tillgängligheten till internationella
marknader måste stärkas. Västlänken ger på mycket lång sikt förutsättningar för att nå
Landvetter Flygplats på tider som stärker Skaraborgs attraktivitet betydligt.
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− Skaraborg har en väl utvecklad och oftast mycket väl fungerande samhällsservice inom de
flesta områden. Grundläggande utbildning, omsorg, vård får högt betyg. En internationell
skola för barn- och ungdom är dock en nödvändighet och behöver etableras.
− Vilken väg Högskolan i Skövde ska välja för framtiden uppfattas som en av de absoluta
nyckelfrågorna av många i utredningen. En teknisk högskola kan låta lockande och kan
hämta kraft i t.ex. rankingen som Sveriges bästa grundutbildning inom teknik/naturvetenskap år 2010. Den riskerar samtidigt att hämma attraktiviteten för stora samhällsgrupper.
Med dagens hårt könssegregerade utbildnings- och arbetsmarknad i Sverige behöver en
region som vill vara attraktiv för invånare framgångsrik högre utbildning inom såväl
teknik/naturvetenskap som vård/utbildning/omsorg. Den genomsnittligt låga kvaliteten
inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen ser många som ovärdig ett
kulturlandskap som Västergötland.
− Skaraborgarna är trygga och litar på varandra och sin omgivning. De är aktiva och lever i
en region full av livskvalitet med grund i ett väl fungerande och smidigt samhälle med
starka miljövärden. Kulturlivet bedöms av många som ”storstad light”. De mest initierade
saknar specialisering som ger området en egen identitet. Försök och förutsättningar finns.
− Den faktiska attraktionskraften på de mest kvalificerade är fortsatt generellt sett låg.
Skaraborg tar få nya positioner när det gäller befolkningens utbildningsnivå och
entreprenörskapet är relativt svagt. I Skövde och Lidköping är utbildningsnivån relativt
hög i ett Västsvenskt perspektiv. De båda kommunerna är dock inte - ens tillsammans tillräckligt stora för att lyfta hela Skaraborg.
− Att attraktiva boendemiljöer och hög livskvalitet är centralt för var de med högst formell
utbildning väljer att bosätta sig bekräftas fullt ut av utredningen. Lidköping, Mariestad,
Götene och Hjo har störst nettoinflyttning av akademiker med mer än två års högskoleutbildning i Skarborg under det senaste decenniet. Deras enda gemensamma drag är
tillgång till mycket attraktiva boendemiljöer i sjönära lägen.
− Frågan om infrastrukturens långsiktiga utveckling när det gäller boende och utbildning är
minst lika långsiktig och betydelsefull som den är då det gäller kommunikationer. Dessa
frågor bör därmed i ökad utsträckning hanteras och planeras gemensamt i Skaraborg i
processer som omfattar andra centrala aktörer inom respektive område. På kommunikationsområdet finns en samsyn om viktiga åtgärder som ger förutsättningar att lösa dessa på
ett bra sätt de närmaste decennierna.
− Generellt behöver utgångspunkterna för vad som är viktigt i samhället breddas till att på
allvar innefatta studenter. Utbytet mellan det mer traditionella Skaraborgska samhället och
studenter och högskolorna behöver också öka betydligt.
− En fortsatt satsning på verksamheten vid Gothia Science Park ser många som en avgörande faktor i en politik för en framtid med ökad attraktivitet baserat på ökat entreprenörskap.
− Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka för att skapa
förutsättningar för ökad kreativitet i näringslivet men framför allt för att ge alla som
studerar en koppling till och arbetslivskontakter i Skaraborg.
− Splittringen på mediesidan bidrar aktivt till att Skaraborgs utvecklingsförutsättningar inte
utnyttjas fullt ut i dagsläget. Public Service aktörer inom Radio och TV har här ett särskilt
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ansvar att ge relevanta bilder av hela det område som invånarna är beroende av för sin
utveckling och framtid.
− De processer som behöver drivas för att åstadkomma en förändring måste vara mycket
långsiktiga. Och de måste vara på fullt allvar.

3.2 Slutsatser och rekommendationer
Det är bara de som bott eller bor i Skaraborg som känner den allmänt höga livskvalitet som
karakteriserar området. För invånare med höga ambitioner krävs trots det en stark koppling
till regionen för att leva med de relativt sett begränsade marknaderna för arbete och entreprenörskap som präglar samhället i dag. Alternativen är för få. Dagens invånare måste därmed
ha högsta prioritet, känna att de står i centrum, ges utvecklingsmöjligheter och livschanser. De
måste ”kopplas till hembygden” och bära med sig positiva minnen där de befinner sig. Många
måste vilja gå vidare till högre utbildning.
Samtidigt krävs att Skaraborg utnyttjar de förutsättningar som finns att på sikt utveckla ett
samhälle som är mer intressant för fler högpresterande studenter, fler dynamiska
entreprenörer, mer kvalificerad arbetskraft och fler intellektuella. Att det bara kan göras
långsiktigt är självklart. Att det i huvudsak måste bygga på och utveckla styrkor i befintliga
strukturer är lika givet. Utredningen har identifierat ett antal möjliga framgångsvägar. Fyra
kärnområden sammanfattar en möjlig strategi. Samtliga har det gemensamt att de behöver
genomföras gemensamt, antingen av var och en på hemmaplan, eller i nära samverkan i
Skaraborg.
1. Planera för stärk infrastruktur inom forskning/utbildning, boende, resande
Det första handlar om att inom några områden, gemensamt i Skaraborg, och med villkoret
att det är möjligt att nå ett brett stöd i övriga delar av samhället, utveckla förutsättningar
och strukturer som på sikt gör det möjligt att attrahera fler högt kvalificerade kvinnor och
män att verka och/eller bo i regionen. Koncentrerade långsiktiga prioriteringar och
satsningar krävs inom ett antal nyckelområden som högre utbildning och forskning,
entreprenörskap och kring förutsättningarna för ett attraktivt byggande och boende. Andra
frågor gäller tillgänglighet inom och till/från Skaraborg samt eventuella särskilda
satsningar inom vad som i utredningen identifierats som ”livskvalitetindustri”.
2. Utveckla en bred samverkan mellan utbildningssystemet och arbetslivet
Det andra området gäller betydelsen av att skapa bättre samverkan mellan utbildningssystemet på alla nivåer och företag och andra arbetsgivare. Så skapas en starkare
anknytning för alla till den plats man lever på under uppväxt och studieår. Samtidigt stärks
förutsättningarna att finna meningsfullt arbete eller entreprenörskap i regionen för de som
önskar det. Det är också ett sätt att utveckla företag och andra arbetsgivare med nya
impulser från ett utbildningssystem och en verklighet som springer allt fortare i nya
riktningar. Det är dessutom – och det är viktigt – det mest verkningsfulla sättet för dem
som har svagare egna resurser att få kontakt med arbetsliv och arbete generellt.
3. Intensifiera utvecklingsarbetet inom områden som inte kan kopplas direkt till arbete
Det tredje området betonar behovet av att samhället efterhand förändras i en riktning där
allt inte är fokuserat på arbete och som minskar dagens klyftor mellan den akademiska
världen och resten av samhället. Studenternas villkor och livsmönster behöver komma
mer i centrum för t.ex. stadsbyggnad och kollektivtrafik. Fritidsutbud, kultur, evenemang
måste göras spetsigt samtidigt som det görs tillgängligt för alla. Evenemang behöver
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inriktas på andra grupper än de som traditionellt dominerat i området. Akademin behöver i
ökad utsträckning komma ut där folk möts och kommunicera kring sina kunskaper.
4. Se Skaraborgs resurser som den gemensamma resurs och angelägenhet de är
Det fjärde området berör delaktighet och betonar vikten av att alla ser Skaraborgs samlade
resurser och tillgångar i ett sammanhang. Ett synsätt som stämmer väl med den faktiska
situationen för en stor och växande del av invånarna i området. Regionaliseringen av
arbetsmarknaden fortsätter i snabb takt, särskilt snabbt för kvinnor och män i Skaraborg. I
de flesta kommuner pendlar mer än en av tre till en annan kommun för att arbeta. I de
flesta kommuner bor på motsvarande fler än en av tre som arbetar i kommunen i en annan
kommun. De största kommunerna har ett särskilt ansvar att stå som ”ägare” av helheten.
Samtidigt måste varje kommun agera aktivt för att skapa ett mer attraktivt samhälle på
hemmaplan. Det råder ingen tvekan om att de allra flesta – också de vi diskuterat frågan
med i denna utredning – har en stark koppling till och bestämda krav på den egna orten.
Att omsätta den föreslagna strategin i någon form av verklighet kräver en rad åtgärder under
lång tid. En realistisk åtgärdsplan innehåller inslag från samtliga fyra kärnområden. För att
något förtydliga innehållet i en möjlig strategi ges här exempel på tio lämpliga insatser att
genomföra gemensamt i Skaraborg med tidsperspektiv på fem, tio, femton år.
1. Klargör vilka som är de absolut starkaste gemensamma resurserna i Skaraborg för att
skapa en mer diversifierad och bredare arbetsmarknad för högt kvalificerade individer.
Lägg fast en offensiv strategi och handlingsplan för hur de ska utvecklas och vilka
resurser det kräver i samverkan med högskolor, näringsliv, Västra Götalandsregionen etc.
Några givna frågor att hantera är Gothia Science Park, spetsutbildning/forskning SLU,
bredd, spetsutbildningar och ambitionsnivå för Högskolan i Skövde.
2. Klargör och stärk förutsättningarna för att utveckla mer attraktivt boende i Skaraborg i
samverkan med företag och andra organisationer i Skaraborg och Västra Götaland. Frågor
kring Vänerns vattennivå, strandlägen, lägen vid kollektivtrafik, behov av förtätning och
attraktiva centrummiljöer, planerad utveckling i attraktiva lägen etc. behöver hanteras.
3. Genomför en samordnad satsning på att utveckla kopplingarna mellan utbildning och
arbetsliv i Skaraborg. Starta från förutsättningar i varje kommun. Driv som en profilfråga i
samverkan med gemensamma metoder och resurser för genomförande, uppföljningar etc.
4. Intensifiera de kommunala och gemensamma satsningarna på entreprenörskap,
intraprenörskap och företagsamma förvaltningar i Skaraborg.
5. Driv en gemensam vetenskapsfestival som genomförs en gång årligen utanför
högskolornas och universitetens lokaler och på flera platser i Skaraborg. Öka de lokala
och regionala satsningarna på att få fler att gå över till högre utbildning i Skaraborg.
6. Analysera förutsättningarna att utveckla ”livskvalitetsindustri” som ett profilområde för
Skaraborgs näringsliv baserad på befintliga styrkor inom bygga, äta, bo, odla, design.
7. Utred, etablera och marknadsför ett försök att erbjuda en kollektivtrafik mer på studenters
och entreprenörers villkor.
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8. Ta fram en gemensam bild av de viktigaste samlade resurserna i Skaraborg för att
attrahera de bästa studenterna, dynamiska entreprenörer, kvalificerad arbetskraft och
intellektuella och som kan användas av alla kommuner och andra aktörer.
9. Etablera en strategi för att attrahera invånare från andra länder. Gärna med ett globalt
perspektiv och i samverkan med högskolor, storföretag, entreprenörer.
10. Arbeta för att etablera grundutbildning på engelska från mellanstadiet (internationell
utbildning) i minst en kommun inom tre år.
Slutligen är det viktigt att konstatera att utvecklings- och förändringsarbetet i Skaraborg i
huvudsak har varit framgångsrikt under senare år. Internationella utmärkelser för nyskapande
och klimatarbete och starka insatser för ökad produktivitet och effektivisering i olika
företagsnätverk är exempel på detta. Denna typ av satsningar måste fortsätta. De förslag som
lämnats här handlar om en breddning av utvecklingsarbetet som ska ge möjligheter för att de i
grunden starka utvecklingsförutsättningar som finns i Västra Götaland och Skaraborg ska
kunna tas till vara fullt ut i en inte alltför avlägsen framtid.
Vi som genomfört utredningen vill också betona att utredningen inte utgår från att vissa
grupper av invånare är bättre eller mer värda än andra. Det finns dock starka goda motiv att
spegla regionens attraktivitet för de grupper som det visat sig vara svårast att attrahera och
kring vilka den framtida konkurrensen mellan olika regioner kommer att stå hårdast.
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Bilaga 1 Medverkande vid intervjuer och arbetsmöten
Intervjuer
Bo Algers Professor SLU
Jesper Anhede, Entreprenör Anhede Productions AB, Hjo
Ingemar Arnesson, Konstchef, Skövde kommun
Patric Eriksson, VD GSP
Lennart Grankvist, VD Vincompagniet
Eva Haettner Aurelius, Professor Lunds universitet
Claes Hansson VD och koncernchef Forshem Group AB
Leif Hultman, Senior Vice President Global Manufacturing. Volvo Trucks
Thorbjörn Levin, VD Astando
Tina Olby, VD Olby möbler
Anne Persson Professor Högskolan i Skövde
Christina Ståhl, Koncernchef Mio
Workshop – Ansvariga för utvecklingsarbete vid organisationer i Skaraborg
Christer Ax, Ombudsman IF Metall
Robert Bengtsson, Ombudsman IF Metall
Åsa Björk, Gothia Science Park
Mats Emilsson VD Agro Väst
Ingemar Fredriksson Ordförande Företagarna Västra Götaland
Per Garenius, Näringslivschef Tibro kommun
Carl-Anders Helander, VD Hushållningssällskapet
Mirjam Johansson, Företagsrådgivare Svensk Handel
Mats Jägstam, Vice Rektor, Högskolan i Skövde
Janne Landström, Regionchef LRF Västra Sverige
Pernilla Laurin, Planeringschef Unionen
Thomas Nilsson, VD IDC West Sweden AB
Magnus Sundén, Näringslivschef Falköpings kommun
Kristoffer Svensson, Planeringschef Mariestads kommun
Workshop – Personalansvariga
Magnus Dagman, Volvo Cars
Jan Fransson, Lidköpings kommun
Thorvald Freiholtz, Asko
Mattias Gustafsson, Grönlunds plåt
Håkan Hendeby, Skövde kommun
Anna Henden, Lidköpings kommun
Anneli Metso Kjellqvist, Högskolan I Skövde
Pernilla Östberg Nilsson, Länsförsäkringar Skaraborg
Studenter vid Högskolan i Skövde
Anton Hallin
Kristens Gudfinnson
Martin Nilsson
Tomas Ahlström
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Bilaga 2 Underlag vid intervjuer och arbetsmöten
Exempel på underlag hämtat från möte med personalansvariga

Hur attraktivt är Skaraborg för de mest attraktiva?

1(2)

Personlig värdering med hjälp av betygsättning
Hur är Skaraborgs förutsättningar att attrahera den mest kvalificerade arbetskraften och de mest attraktiva
individerna? Vilka förutsättningar finns i samhället? Hur fungerar de utvecklingsprocesser som drivs? Finns en
förståelse för och ett ledarskap med inriktning på dessa frågor?
Skalor:
Kvalitet
Potential
Betydelse

5=Excellent, 4=Bra, 3=Ok, 2=Låg, 1=Obefintlig
5=Stor, 4=Bra, 3=Finns, 2=Begränsad, 1=Nej
5=Avgörande, 4=Mycket viktigt, 3=Viktigt, 2=Mindre viktigt, 1=Oviktigt
Kvalitet

Potential

Betydelse

Kommentar

Grundläggande förutsättningar i samhället
Arbetsmarknad – omfattning
och bredd
Boendemarknad – tillgång, pris,
kvalitet
Grund- och gymnasieutbildning
Handel – tillgänglighet och
utbud
Hälso- och sjukvård
Högre utbildning – omfattning
och kvalitet
Föreningsliv och fritidsaktiviteter
Kommunikationer och
tillgänglighet
Kulturutbud
Livskvalitet
Trygghet/säkerhet

Processer
Attraktionskraft på och miljö för
studenter
Utrymme för entreprenörer och
entreprenörskap
Efterfrågan på kvalificerad
arbetskraft
Öppenhet för alternativ syn och
för de mest kreativa
Organisatorisk kapacitet
Samhällsförändringsarbete
inriktat på individen
Samlat ledarskap för att öka
attraktiviteten i Skaraborg

2 (2)
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DIREKTA FRÅGOR
1.

Har Ni lätt eller svårt att attrahera kvalificerad arbetskraft till Skaraborg i dag? Vad avgör i vilken mån ni
lyckas med att rekrytera de ni vill?

2.

Hur bedömer Ni att Er organisations efterfrågan på kvalificerad arbetskraft till Skaraborg kommer att
utvecklas i framtiden? Hur bedömer Ni att efterfrågan i sin helhet i Skaraborg kommer att utvecklas?

3.

Vad är det främst som lockar studenter och kvalificerad arbetskraft till Skaraborg i dag?

4.

Vad är det främst som gör att studenter och kvalificerad arbetskraft väljer bort Skaraborg i dag?

5.

Vilka långsiktiga förändringar behövs i det Skaraborgska samhället för att öka attraktionskraften? Hur ska
de genomföras? Ge konkreta exempel på vad Du vill se för förändrings- utvecklingsarbete

6.

Bedriver Ni samarbetsprojekt med utbildningssystemet generellt, den högre utbildningen, forskningen för
att stärka förutsättningarna att i större utsträckning attrahera och öka efterfrågan på kvalificerad
personal? Ge exempel på vad ni gör alternativt vill göra

7.

Vilka är de två viktigaste satsningarna för att stärka förutsättningarna för en stark utveckling i Skaraborg i
framtiden?

8.

Vilka är de två viktigaste satsningarna för Dig och Din organisation för att stanna kvar och verka i Skaraborg
i framtiden?

9.

Vad är avgörande för att Du bor och verkar i Skaraborg i dag?

Övriga synpunkter och funderingar mottages tacksamt på motstående sidor!
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Bilaga 3 Variabler för U-ranks ranking av svenska högskolor
U-rank
RANKINGVARIABLERNA INOM DE OLIKA KRITERIERNA (MED VIKTER)
Studenter (0,2)
Antal förstahandssökande per antagen (0,3)
Andel med högskoleprovsresultat över 1,0 av alla med provresultat (0,1)
Medelbetyg i gymnasieskolan (0,1)
Andel nya studenter (högskolenybörjare) som inte kommer från lärosätets län (0,1)
Andel studenter som finns kvar vid lärosätet andra året av studierna (0,2)
Andel av högskolenybörjarna som har avlagt examen (alternativt uppnått 180 högskolepoäng) inom
sex år (0,2)
Grundutbildning (0,2)
Antal lärare per student, vägd (0,2)
Prestationsgrad (helårsprestationer/helårsstudenter), vägd (0,2)
Rörlighetsfaktor (0,2)
Etableringsgrad på arbetsmarknaden, vägd (0,2)
Andel studenter på avancerad nivå (0,2)
Forskning/Forskarutbildning (0,2)
Andel forskning av lärosätets totala kostnader (0,2)
Andel konkurrensutsatta forskningsmedel (VR, Fas, Formas) av extern forskningsfinansiering (0,2)
Andel studenter som övergår till forskarutbildning, vägd (0,2)
Antal disputationer per professor (0,2)
Rekrytering till forskarutbildning ej från egen högskola (0,2)
Internationalisering (0,1)
Andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin (0,2)
Andel ut i utbyte av förstagångsexaminerade (0,1)
Andel ut i utbyte av utresande plus inresande (0,1)
Andel inresande studenter (av alla) (0,2)
Andel inresande forskarstuderande (av alla) (0,2)
Andel lärare födda utomlands (men ej av två svenska föräldrar) (0,2)
Lärare (0,2)
Andel disputerade lärare (0,5)
Andel professorer av lärare (0,5)
Sociala indikatorer (0,1)
Andel förstagenerationsstudenter (av nybörjare) (0,4)
Jämförelsetal för andel studenter med utländsk bakgrund (0,3)
Andel på kurser med jämn könsfördelning (0,3)
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SKARABORG OCH ATTRAKTIVITET
Utredningen om Skaraborg och Attraktivitet har genomförts under 2010/11 i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund. Den utgår från en genomarbetad teoretisk
modell för vad i regioner som lockar de mest eftertraktade individerna. Den bygger på ett omfattande
statistiskt underlagsmaterial vilket kompletteras med intervjuer med drygt tio av dem som tillhör
målgruppen – de mest attraktiva – samt med arbetsmöten med ansvariga för utvecklings- och
förändringsarbete, personalansvariga och studenter. Utredare har varit Tomas Ekberg, chefanalytiker
vid Västra Götalandsregionen.

”Det är bara de som bott eller bor i Skaraborg som känner den allmänt höga livskvalitet som
karakteriserar området. För invånare med höga ambitioner krävs trots det en stark koppling till
regionen för att leva med de relativt sett begränsade marknaderna för arbete och entreprenörskap
som präglar samhället i dag. Alternativen är för få. Dagens invånare måste därmed ha högsta
prioritet, känna att de står i centrum, ges utvecklingsmöjligheter och livschanser. De måste ”kopplas
till hembygden” och bära med sig positiva minnen där de befinner sig. Många måste vilja gå vidare
till högre utbildning.
Samtidigt krävs att Skaraborg utnyttjar de förutsättningar som finns att på sikt utveckla ett samhälle
som är mer intressant för fler högpresterande studenter, fler dynamiska entreprenörer, mer
kvalificerad arbetskraft och fler intellektuella. Att det bara kan göras långsiktigt är självklart. Att det i
huvudsak måste bygga på och utveckla styrkor i befintliga strukturer är lika givet. Utredningen
identifierar ett antal möjliga framgångsvägar. Fyra kärnområden sammanfattar en möjlig strategi.”
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