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Större varsel och omställning i näringslivet  





Koppling till kompetensförsörjning, ett exempel  

Bakgrund
Potentiella effekter av 

nedläggning av en 
dominerande 
arbetsgivare i en mindre 
kommun.

Arbetsgivaren står för 

17 procent av den totala 
sysselsättningen i 
kommunen.  

Direkta och indirekta effekter på sysselsättning 

- Den direkta effekten av nedläggningen 
innebär att totalt 875 sysselsatta försvinner i 
direkta effekter inom tillverkningsindustrin. 

- På länsnivå innebär detta endast en liten 
minskning av den totala sysselsättningen (ca 
en procent), men för kommunen utgör detta 
18 procent av samtliga sysselsatta.

- De indirekta effekterna på 570 sysselsatta är 
till största delen fördelade på byggverksamhet 
och handel. Till viss del omfattar de också 
företagstjänster, offentlig verksamhet och 
andra industribranscher.

Källa: Raps



Å ett exempel till 

Bakgrund
Potentiella effekter av 

en etablering i en 
medelstor kommun 

Etableringen förväntas 

leda till att 2500 
personer anställs

Direkta och indirekta effekter på sysselsättning 

-Förutom den direkta effekten på 2500 
sysselsatta inom tillverkningsindustrin, fördelas 
de indirekta effekterna på flera olika branscher.

-Den största påverkan uppstår inom 
företagsnära tjänster och finanssektorn, med 
ca 250 jobb. Även handel, byggindustrin och 
övrigt tillverkningsindustri ökar i stor 
utsträckning

- Den ökade befolkningen på grund av inflyttad 
arbetskraft ger också effekter på de offentliga 
tjänsterna, såväl skola, vård och omsorg, som 
offentlig administration. En viss andel av 
handelsbranscherna är också påverkade av 
den ökade befolkningen snarare än den ökade 
industriefterfrågan.

Källa: Raps



Lite kort om Tillväxtverkets tidigare uppdrag 

Mellan perioden februari 2017 och december 2018 har Tillväxtverket haft 
regeringens uppdrag att bistå med insatser vid större varsel och omställning i 
näringslivet.

I de situationer där Tillväxtverket ansåg det vara relevant skulle myndigheten 
genomföra nationella operativa insatser. Vi skulle bland annat bidra med:

‐ Kunskap, exempelvis genom analyser och erfarenheter från tidigare omställningar. 
Myndigheten skulle även bistå med kompetens inom tillväxt- och näringslivsfrågor.

‐ Nätverk, exempelvis genom samordning av kontakter med statliga myndigheter 
och andra berörda aktörer.

‐ Finansiering, genom våra ordinarie eller särskilt tillförda medel. Myndigheten 
skulle även förmedla kontakter till andra möjliga finansieringskällor.



Vad har vi lärt?

Det är mycket svårt att förvarna om lokala sysselsättningskriser baserat på 
tillgängliga data. 

Vid större varsel och omställningar behöver kommuner och regioner hantera flera 
perspektiv parallellt.

A. Det inom individperspektivet finns ett relativt väl känt och transparent system som kan 
aktiveras vid större varsel.

B. Det inom företags- och näringslivsperspektivet inte finns ett lika transparent system som kan 
aktiveras vid större varsel och omställningar i näringslivet. 

C. Det inom attraktiva miljöer- och platsperspektivet handlar om att, oavsett större händelser i 
näringslivet, långsiktigt främja näringslivets förmåga till förnyelse och att bidra till hållbar 
tillväxt och utveckling.  



Vad har vi gjort?

Utsett en nationell kontaktperson vid 
två specifika händelser 

Investerat i lärande och utveckling

Utvecklat en omställningsguide 



Lite mer om omställningsguiden 

Målgrupp: tjänsteman eller politiker i en 
kommun eller i en region. 

Syftet: ge stöd och idéer för hur större varsel 
eller omställningar kan hanteras. 

Exemplen i guiden kan analyseras och anpassas 
utifrån den egna situationen och de specifika 
frågeställningarna. 

Ger exempel på var man kan hitta offentlig 
statistik och hur man kan använda den. 



Förbereda

Analysera

Planera och 
förankra

Genomföra

Följa upp

FÖRBEREDA
Uppstartsgrupp
Tydliggör beslutsvägarna
Skapa en bild över situationen 
Tydliggör resursbehovet 

ANALYSERA (här finns tips på statistikkällor)
Näringslivets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter 
Arbetsmarknad (Arbetspendling, kompetenser) 
Kommunen och regionen som möjliggörare för affärsutveckling och avveckling
Kartlägg nationella finansieringskällor 

PLANERA OCH FÖRANKRA
Etablera en genomförandeorganisation,  styrgrupp, arbetsgrupp(er), referensgrupp(er)
Kommunicera arbetet (mycket!)
Det handlar om extraordinära insatser och att prioritera 

GENOMFÖRA
Individnivå 
Stärka näringslivets förnyelseförmåga
Fortsätt kommunicera  

FÖLJA UPP
Följ upp arbetet 



7 Fallstudier 

Astrazeneca i Södertälje.

Astrazeneca i Lund.

Ericsson i Hudiksvall.

Scanmodule i Arvika.

Inwido i Norsjö.

Findus i Bjuv.

Northland i Pajala.



Dags för diskussion! 

Hur ser ni på er roll vid händelse av ett större 
varsel eller omställning i er region? 

‐ I relation till kommunerna?

‐ I relation till näringslivet?

‐ I relation till nationell nivå?



Länk till rapporten Sårbara kommuner

https://tillvaxtverket.se/vara-
tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-12-15-sarbara-
kommuner-2016.html

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-12-15-sarbara-kommuner-2016.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-12-15-sarbara-kommuner-2016.html


Kontaktuppgifter: Monika.kval@tillvaxtverket.se 08-681 94 52

Tack!
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