
1679

Vänersborg  blir 
regionshuvudstad i 

Älvsborg

1848

Tändsticksfabriken 
grundas och är 

öppe fram till1932

1860

A.F startar sin 
skofabrik, drivs 
fram till 1969

1927

Kungliga Västgöta 
Regemente 
avvecklas

1907

Tenggrenstorps 
tegelfabrik, den näst 

största  i Sverige, 
invigs

1940

Televerket startar 
sin verkstad; 

Televerkstaden/
Teli

1945

Den nya 
hamnen vid 

Trafikkanalen 

1953

Grand Hotell på 
Hamngatan, numera 
kallat Strand Hotell, 

invigs

1960

Enhetspris AB (EPA), 
Vänersborgs första 

varuhus öppnar

1967

Den sista 
tegelfabriken 

stängs

1967

ToppFrys i 
Brålanda startar

1981

Volvo Brandt 
invigersin 

anläggning vid 
Onsjö

1982-1987

Ett nytt centralsjukhus 
byggs utanför 

kommungränsen mot 
Trollhättan

1998

Västragötalandsregionen 
skapas genom en 

sammanslagning av Älsvborg, 
Skaraborg och Göteborg och 

Bohusregionen

2006

Vänersborg & Co, ett 
samarbete mellan 
kommunen och 

näringslivet, grundas

2014

Värnergruppen påbörjar 
byggnationen av ett 

54000 kvadratmeter stort 
konfektionslager kallat “Värners-

borg” vid Trestad Center

Framtida möjliga 
arbetstillfällen: 

Öppning av ny Willy:s 
stormarknad

Flytt av hamnen

Ombyggnation av kulturaxeln

Utbildning 12 %

Vård & omsorg 20 %

Civila myndigheter & försvaret 11 %

Handel 9 %

Tillverkning & utvinning 9 %

Byggverksamhet 8 %

Transport 7 %

Företagstjänster 6 %

Personliga & kulturella tjänster m.m 4 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 

Okänd bransch 3 %

Hotell & restaurang 2 %

Kreditinstitut & försäkringsbolag 2 %

Fastighetsverksamhet 2 %

Energi & miljö 1 %

Information & kommunikation 1 %

ARBETSTILLFÄLLEN & FÖRVÄRVSARBETANDE I KOMMUNEN (Dagbefolkning)

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 4 %

Vård- och omsorgspersonal 16 %

Fordonsförare 4 %

Byggnads- och anläggningsarbetare 3 %

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3 %

Administratörer i offentlig förvaltning 3 %

Byggnadshantverkare 3 %

Förskollärare och fritidspedagoger 2 %

Grundskollärare 2 %

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 2 %

Övriga 58 %

DE 10 VANLIGASTE YRKENA I KOMMUNEN

ARBETSTILLFÄLLEN & 
FÖRVÄRVSARBETANDE I 

SVERIGE

ARBETSMARKNAD
Vänersborgs läge vid Vänern och närheten till flygplatsen i Trollhättan är fördelaktigt gällande såväl gods- 
som persontransport. Arbetsmarknaden i Vänersborg är varierad och bred. Den inkluderar allt från turism 
till internationella industriföretag, lokala och nationella företag, kvalificerad service inom både privat och 
publik sektor. Kommunen är den största arbetsgivaren med runt 2900 anställda.
“I Vänersborg investerar vi i våra ungdomar” - Genom praktikplatser, feriearbete 
sommarlovsentreprenörskap vill kommunen minska avståndet mellan unga arbetstagare och 
arbetsgivare.
 
INDUSTRI OCH NÄRINGSLIV
Syftet med Näringslivskontoret är att underlätta för potentiella, planerade och befintliga företag i 
Vänersborg genom kunskap, kontakter och erfarenhet. De erbjuder vägledning till nätverk, kluster, projekt 
eller andra processer genom rådgivning, finansiering, färdighetsutveckling etcetera.
Näringslivsrådet är en “positivt samlande kraft, och ett rådgivande organ för företag och verksamheter 
i kommunen och regionen”. Syftet är att skapa kopplingar mellan publik och privat sektor genom att 
engagera representanter från näringslivet och andra organisationer i en diskussion kring aktuella 
samhällsfrågor.
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I VÄNERSBORG FINNS UNGEFÄR 3000 REGISTRERADE FÖRETAG. 
MAJORITETEN AV FÖRETAGEN HAR UPP TILL FYRA ANSTÄLLDA.

ATT FÖRSÖRJA SIG I
VÄNERSBORG

RELATION MELLAN BLÅ (TROLLHÄTTAN) OCH VIT (VÄNERSBORG)

Tradition av att använda 
vattnet för timmer och 
energi
„Den moderna svenska 
industrins födelseort“

Kilometer

Vänersborg är 
regionshuvudstad i 
Älvsborg

Små och stora företag 
etablerar sig i  Vänersborg. 
Hög anställningsfrekvens 
inom den „vita sektorn“

Tändsticksfabriken 
lägger ner

Huvudsaklig 
anställning inom  
„blå sektor“ med 
tillverkning och 
utvinning

Stadens självuppfattning är fortfaran-
de delad mellan den blå och den vita 
sektorn, trots att den största andelen 
i båda kommunerna finns inom sjuk-
vården (25 %  i Trollhättan och 20 % i 
Vänersborg). 
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Efter nedläggningen av 
SAAB minskade anställ-
ning inom „blå sektor“ 
till 14%

„Sveriges grönaste industristad!“

„Regionshuvudstad!“

Vänersborg och stadens omgivningar har historiskt sett varit en region där många människor levt av jord- och skogsbruk. Dessa 
sektorer är fortfarande en viktig del av verksamheten i området idag.
LITE STATISTIK:
Av Vänersborgs yta så är 34 % jordbruksmark, 35 % är skog.
3 % av invånarna är direkt verksamma inom jord- eller skogsbruk.
17 % av invånarna är beroende av jord- eller skogsbruk i sitt yrke.
JORDBRUK:
Jordbruksmark i Vänersborgs kommun tillhör den mest fertila marken i Sverige och kvarstår därför som en av de viktigaste delarna 
av affärsverksamheten i området. De senaste decennierna har bönderna blivit färre medan de som finns kvar verkar i större skala. 
Detta är mer eller mindre avgörande för att behålla förtjänsten. Den tekniska utvecklingen har också lett till att jordbrukarna väljer 
att specialisera sig, till exempel genom att bara producera säd, mjölk eller kött.
SAMHÄLLEN PÅ LANDET
Det finns några få orter på landet inom kommunen. Samtliga har varit drabbade av utflyttning de senaste decennierna. Brålanda, 
som byggdes runt en järnvägsstation med stor betydelse för transport av säd, är ett av dessa samhällen. Idag söker Brålanda andra 
möjligheter för att utveckla sin affärsverksamhet inom orten och återfå positiv tillväxt. Kommunen erbjuder tomter för småskalig 
industriell verksamhet för att gynna de lantliga samhällena.

 Kommunerna i regionen bör växa tillsammans och bli en 
stark region. Inom tio eller tjugo år kanske till och med du skulle 
vilja flytta hit

“

“

ATT FÖRSÖRJA SIG PÅ LANDET

“Landsbygden och de utlandsfödda ses båda av staten som problem, när de borde betrak-
tas som stor potential!“

“Invandrare måste ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, men de når inte arbetsgi-
varna.“

“Många hyser ett stort intresse för att odla sin egen frukt och sina egna grönsaker för 
försäljning men möjligheterna ärbegränsade.”

“

“

“Det är väldigt svårt att starta företag i Vänersborg. Många vill och har idéer men det råder brist på kunskap och kapital.“

“Det är svårt att hitta jobb och hyresrätter i Vänersborg. Ingen vill bo här om det inte finns arbetstillfällen eller någonstans att bo.”
“ “

“Att starta företag i Vänersborg är mer “gör det själv”. Kommunen stöttar inte entrepenörer så mycket”. 

“På vintern är hela stadskärnan död. Folk går inte runt i affärer när vädret är dåligt.”

“Arenan används inte till sin fulla potential. Med mer investeringar skulle vi kunna ha fler event hela året om som kan 
locka fler människor med olika intressen till Vänersborg.”

“

“
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