
 

 

Under 2008 slog finanskrisen och lågkonjunkturen till med full kraft. Västra 

Götalandsregionen var en av de hårdast drabbade i landet eftersom fordonsindustrin 

fick ett kritiskt läge. Det här var inte endast ett kritiskt läge för fordonsindustrin utan 

även andra sektorer. Konsekvenserna av finanskrisen och lågkonjunkturen drabbade 

svensk ekonomi där ca 145 000 varslades mellan september 2008 och juni 2009. Det 

fanns lokala arbetsmarknader där arbetslösheten ökade avsevärt och det var vid 

industritätaområden i till exempel Göteborg, Borås, Trollhättan och Skövde.  

Enligt en kartläggning av tillväxtanalys, visar den på att under lågkonjunkturen var det 

mestadels fokus på arbetsmarknadsåtgärder, utbildningsinsatser och 

kompetensutveckling i regionerna. Det är bra men kom i många fall för sent. 

Det här påvisar att vid kommande konjunktursvängningar som sätter regionen på prov, 

borde det finnas en utarbetad regional plan som kan användas när ett allvarligt 

konjunkturläge inträffar. För att åstadkomma detta behövs en bredare dialog mellan 

regionen och berörda aktörer, där arbetsmarknadens parter är viktiga för att på så sätt 

ha en tydlig struktur och beredskap för att sätta igång snabbt när krisen är framme. I en 

sådan krisberedskap skulle en arena för offentliga och privata verksamheter ha en stor 

roll. Samma gäller utbildningsinsatserna som kommer att behövas genom 

vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. 

Västra Götalandsregionen behöver, mot bakgrund av sin storlek, inta ta en större och 

mer proaktiv roll för att kunna göra en så bra insats som möjligt för att hjälpa länets 

medborgare. I ett sådant fall räcker det inte med krishanteringsplan som regionen tar 

fram varje mandatperiod och som fokuserar mestadels på potentiella risker som brand, 

pandemi, olika slags störningar, översvämningar och väpnat angrepp. Det ekonomiska 

perspektivet fattas allt för ofta och måste förtydligas eftersom det har en stor påverkan 

på jämlikheten i regionen. Därför är det viktigt att ta fram en långsiktig plattform för 

kontinuerligt arbete med näringslivet vid konjunktursvängningar, samt individuella 

meritförteckningar. 

 



 


