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Regional ekonomi 
Det finns olika sätt att mäta den regionalekonomiska utvecklingen. I detta avsnitt lyfts tre in-
dikatorer - bruttoregionalprodukt, medelinkomst och skattekraft – vilka sammantaget ger en 
bild av Hallands övergripande utveckling.   

Bruttoregionalprodukt 

Bruttoregionalprodukten (BRP) avser värdet av produktionen i en region minus de insatsva-
ror som används. Tabellen nedan ger en bild av den regionala utvecklingen i Halland genom 
att jämföra utvecklingen av BRP per sysselsatt med övriga län.  

Bruttoregionprodukt	  per	  sysselsatt	  2000	  och	  2010.	  Tusental	  kronor

01	  Stockholms	  län 610 25	  Norrbottens	  län 879 23	  Jämtlands	  län 40,3
14	  Västra	  Götalands	  län 530 01	  Stockholms	  län 873 25	  Norrbottens	  län 40,0
00	  Riket 527 23	  Jämtlands	  län 791 04	  Södermanlands	  län 34,3
25	  Norrbottens	  län 527 22	  Västernorrlands	  län 750 13	  Hallands	  län 32,8
20	  Dalarnas	  län 525 00	  Riket 740 24	  Västerbottens	  län 32,1
19	  Västmanlands	  län 523 04	  Södermanlands	  län 718 18	  Örebro	  län 30,7
22	  Västernorrlands	  län 521 14	  Västra	  Götalands	  län 702 22	  Västernorrlands	  län 30,5
12	  Skåne	  län 506 19	  Västmanlands	  län 702 01	  Stockholms	  län 30,1
17	  Värmlands	  län 506 20	  Dalarnas	  län 702 08	  Kalmar	  län 29,8
10	  Blekinge	  län 501 13	  Hallands	  län 698 09	  Gotlands	  län 29,7
03	  Uppsala	  län 490 17	  Värmlands	  län 695 21	  Gävleborgs	  län 29,6
21	  Gävleborgs	  län 488 21	  Gävleborgs	  län 693 05	  Östergötlands	  län 29,2
07	  Kronobergs	  län 484 24	  Västerbottens	  län 691 00	  Riket 28,8
08	  Kalmar	  län 479 03	  Uppsala	  län 688 03	  Uppsala	  län 28,8
06	  Jönköpings	  län 473 12	  Skåne	  län 684 07	  Kronobergs	  län 27,8
04	  Södermanlands	  län 472 08	  Kalmar	  län 682 17	  Värmlands	  län 27,2
23	  Jämtlands	  län 472 18	  Örebro	  län 672 12	  Skåne	  län 26,0
13	  Hallands	  län 469 07	  Kronobergs	  län 670 19	  Västmanlands	  län 25,5
24	  Västerbottens	  län 469 05	  Östergötlands	  län 657 20	  Dalarnas	  län 25,2
18	  Örebro	  län 466 10	  Blekinge	  län 646 14	  Västra	  Götalands	  län 24,5
05	  Östergötlands	  län 465 06	  Jönköpings	  län 616 06	  Jönköpings	  län 23,2
09	  Gotlands	  län 383 09	  Gotlands	  län 545 10	  Blekinge	  län 22,4

2000 2010 Utveckling,	  procent

 
 
Halland har en medelmåttig placering bland Sveriges län om vi tittar på BRP per sysselsatt. 
År 2010 var BRP per sysselsatt 698 000 kronor, vilket innebar en 9:e plats bland länen. Där-
emot tillhör Halland de län där BRP utvecklats bäst mellan 2000 och 2010. 

Att använda administrativa länsgränser för att följa utvecklingen av BRP är i vissa fall trubbigt 
då det kan dölja stora inomregionala skillnader i utveckling. Ett annat sätt att följa utveckling-
en är att använda funktionella arbetsmarknadsregioner (FA-regioner). En FA-region är en 
gruppering av kommuner utifrån arbetspendling över kommungränserna.75 Halländska kom-
muner ingår i två FA-regioner, Göteborg och Halmstad.  

 

 

                                                
75  FA-regioner bygger på pendlingsflödena mellan kommuner och avgränsning sker genom tillämpning av olika 
kriterier på andelen pendlare över kommungräns. På så sätt speglas den vardagsregion som flest människor 
berörs av genom dagliga resor till och från arbetet. 
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Stapeldiagrammet nedan visar att BRP per sysselsatt är högre i FA-region Göteborg än i FA-
region Halmstad. Sedan år 2000 har differensen ökat från drygt 76 000 kronor till nästan 
100 000 kronor per sysselsatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Utvecklingen ger en indikation på den storstadskoncentration som beskrivs i kapitel tre och 
dess positiva effekter på produktivitet och konkurrenskraft. I allmänna ordalag ger den högre 
tillgängligheten till Göteborgs arbetsmarknad norra Halland bättre förutsättningar än södra 
länsdelen. Att ingå i en större arbetsmarknad underlättar företagens kompetensförsörjning, 
och kombinationen av en stor arbetsmarknad och attraktiva boendemiljöer genererar inflytt-
ning och en växande lokal efterfrågan i ekonomi. 
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Medelinkomst 

Tittar man istället på medelinkomsten bland invånarna ligger Halland i topp, överträffat end-
ast av Stockholms län. Halland är dessutom det län med den starkaste utvecklingen i riket 
det senaste decenniet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halland är det län som har störst inkomstskillnader mellan kö-
nen bland alla Sveriges län. Kvinnors medelinkomst är endast 
73 procent av männens. Till stor del beror detta på strukturella 
förhållanden. De arbeten som traditionellt lockar kvinnor med 
högre inkomster finns i för liten utsträckning i Halland. Det hand-
lar om arbete i den företagsinriktade tjänstesektorn och i offent-
lig förvaltning, vilket är relativt små branscher i Halland. I ett 
bredare attraktivitetsperspektiv är det nödvändigt med utveckling 
av den halländska arbetsmarknaden så att efterfrågan på ar-
betskraft med hög utbildning ökar. 

Medelinkomsten varierar mycket även inom kommunerna. Även 
om Halland som helhet har en av landets högsta medelinkoms-
ter så är de höga genomsnittliga inkomsterna i stor utsträckning 
koncentrerade till några få områden, främst utmed kusten. 76 

                                                
76 Kommentar till kartan. Den använder SAMS-områden. SAMS är en förkortning på Small Areas for Market 
Statistics. SAMS lanserades av SCB 1994 och delar in Sverige i drygt 9000 områden. I Halland finns 286 områ-
den 

Differens Procent
Hallands	  län 76	  600 35,8
Norrbottens	  län 74	  800 36,1
Stockholms	  län 71	  700 28,7
Västerbottens	  län 64	  500 32,1
Riket 64	  300 29,6
Västra	  Götalands	  län 63	  500 29,7
Västmanlands	  län 63	  200 29,6
Västernorrlands	  län 62	  100 29,0
Jönköpings	  län 61	  700 29,2
Dalarnas	  län 61	  100 29,7
Kalmar	  län 60	  300 29,9
Uppsala	  län 60	  300 27,8
Kronobergs	  län 60	  200 29,0
Gävleborgs	  län 59	  600 28,9
Gotlands	  län 59	  200 31,6
Södermanlands	  län 58	  900 28,1
Örebro	  län 58	  800 28,4
Östergötlands	  län 58	  800 28,4
Blekinge	  län 56	  800 27,3
Jämtlands	  län 56	  500 28,3
Skåne	  län 56	  100 27,7
Värmlands	  län 55	  200 27,5

Kungsbacka 92	  000 36,1
Varberg 81	  000 39,3
Falkenberg 71	  200 36,4
Halmstad 67	  700 33,7
Laholm 65	  200 33,4
Hylte 57	  300 28,0

Inkomstutveckling	  2002-‐2012

Medelinkomst	  2012	  för	  män,	  kvinnor	  och	  totalt.	  20-‐64	  år

Stockholms	  län 364	  100 Stockholms	  län 278	  900 Stockholms	  län 321	  700 Gotlands	  län 86,4
Hallands	  län 335	  200 Norrbottens	  län 245	  700 Hallands	  län 290	  300 Jämtlands	  län 84,9
Riket 318	  000 Hallands	  län 244	  800 Norrbottens	  län 282	  100 Värmlands	  län 80,1
Västmanlands	  län 317	  600 Riket 244	  400 Riket 281	  700 Västerbottens	  län 79,6
Norrbottens	  län 315	  500 Västernorrlands	  län 243	  100 Uppsala	  län 277	  400 Västernorrlands	  län 79,1
Uppsala	  län 314	  400 Uppsala	  län 240	  300 Västra	  Götalands	  län 277	  300 Blekinge	  län 78,5
Västra	  Götalands	  län 313	  300 Västra	  Götalands	  län 240	  300 Västmanlands	  län 277	  000 Dalarnas	  län 77,9
Jönköpings	  län 311	  100 Jämtlands	  län 235	  200 Västernorrlands	  län 276	  200 Norrbottens	  län 77,9
Västernorrlands	  län 307	  500 Västmanlands	  län 234	  700 Jönköpings	  län 273	  200 Kalmar	  län 77,6
Kronobergs	  län 302	  900 Västerbottens	  län 234	  500 Södermanlands	  län 268	  200 Gävleborgs	  län 77,3
Södermanlands	  län 302	  500 Jönköpings	  län 233	  200 Kronobergs	  län 267	  600 Södermanlands	  län 77,0
Östergötlands	  län 301	  100 Dalarnas	  län 233	  100 Dalarnas	  län 266	  900 Riket 76,9
Örebro	  län 300	  400 Södermanlands	  län 232	  900 Gävleborgs	  län 265	  900 Västra	  Götalands	  län 76,7
Dalarnas	  län 299	  100 Blekinge	  län 231	  900 Östergötlands	  län 265	  700 Stockholms	  län 76,6
Gävleborgs	  län 299	  100 Gävleborgs	  län 231	  200 Örebro	  län 265	  600 Örebro	  län 76,6
Blekinge	  län 295	  400 Kronobergs	  län 230	  100 Västerbottens	  län 265	  500 Uppsala	  län 76,4
Västerbottens	  län 294	  700 Örebro	  län 230	  100 Blekinge	  län 264	  900 Skåne	  län 76,4
Kalmar	  län 294	  500 Kalmar	  län 228	  400 Kalmar	  län 262	  200 Kronobergs	  län 76,0
Skåne	  län 293	  300 Östergötlands	  län 228	  200 Skåne	  län 258	  900 Östergötlands	  län 75,8
Värmlands	  län 283	  700 Gotlands	  län 228	  200 Jämtlands	  län 256	  500 Jönköpings	  län 75,0
Jämtlands	  län 276	  900 Värmlands	  län 227	  200 Värmlands	  län 256	  200 Västmanlands	  län 73,9
Gotlands	  län 264	  100 Skåne	  län 224	  000 Gotlands	  län 246	  300 Hallands	  län 73,0

Kungsbacka 412	  000 Kungsbacka 283	  100 Kungsbacka 347	  000 Halmstad 76,2
Varberg 332	  700 Varberg 240	  300 Varberg 286	  900 Falkenberg 76,0
Halmstad 304	  300 Halmstad 232	  000 Halmstad 268	  500 Laholm 73,4
Falkenberg 302	  700 Falkenberg 230	  200 Falkenberg 267	  000 Hylte 72,7
Hylte 301	  200 Laholm 219	  600 Hylte 261	  600 Varberg 72,2
Laholm 299	  000 Hylte 219	  100 Laholm 260	  200 Kungsbacka 68,7

Män Kvinnor Totalt Kvinnors	  andel
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Kombinationen en hög medelinkomst och en 
låg BRP per sysselsatt ger att Hallands eko-
nomiska utveckling har varit beroende av hur 
näringslivet utvecklas i Göteborgsregionen, 
samt att norra länsdelen varit relativt väl inte-
grerade i Göteborgs arbetsmarknad. Mycket av 
inkomsterna genereras med andra ord utanför 
länet. Att Kungsbacka och Varberg har högst 
medelinkomst förstärker bilden av att det finns 
skillnader i förutsättningar mellan norra och 
södra Halland.  Skillnaderna kan bland annat 
förklaras av en relativt bättre tillgänglighet till en 
storstadsregions arbetsmarknad. 

 

 

 

Taxerad förvärvsinkomst och skattekraft 

Den sammanlagda taxerade förvärvsinkomsten 
i Halland ökar mer än riksgenomsnittet. Nedan-

stående diagram visar den årliga procentuella utvecklingen av den taxerade förvärvsinkoms-
ten år 2001 till 2012 i riket och Hallands län. I diagrammet redovisas också SKL:s prognos 
för utvecklingen i riket 2013-2017.77 Halland har genomgående en bättre utveckling av de 
taxerade inkomsterna än riksgenomsnittet. Denna utveckling förklaras dels av att förvärvsin-
komsterna ökar mer i Halland än i riket och dels av en stor inflyttning. Genom den positiva 
nettoinflyttningen ökar också antalet inkomsttagare.  

 

 
 
 
                                                
77 SCB och Sveriges Kommuner och Landsting, Bugetförutsättningar för åren 2013-2017, 13:72  
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Ser man till skatteunderlaget så har Hallands län haft den bästa procentuella utvecklingen i 
landet. Tabellerna nedan visar på skatteunderlagets utveckling år 2009-2014, och skattekraf-
ten som andel av ett riksmedelvärde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skatteunderlagets utveckling i kronor räknat är bäst i storstadsområdena. Det förklaras av att 
i dessa regioner ökar både inkomsterna och antalet inkomsttagare mer än i andra delar av 
landet. Bland kommunerna i Halland ökar, i analogi med detta, det totala skatteunderlaget 
mest i Kungsbacka och Varberg. Det kan också noteras att alla kommunerna utom Hylte 
mellan 2000 och 2014 hade en större procentuell ökning än riksgenomsnittet. Inkomstut-
vecklingen leder i sin tur till att också skattekraften stärks, dvs. skatteunderlaget per invå-
nare. 2014 beräknas skattekraften i Halland uppgå till 99 procent av riksgenomsnittet.  

Skillnaderna mellan kommunerna i Halland är stora. Kungsbacka har den starkaste skatte-
kraften med 115 procent av riksgenomsnittet medan Hylte har svagast skattekraft med 89 
procent av riksgenomsnittet. 

 

 

 

 

 

Skatteunderlagets	  utveckling	  2000-‐2014
Totalt,	  miljoner	  kronor

2000 2014 Differens Procent
Hallands	  län 28	  009 56	  193 28	  185 100,6
Stockholms	  län 232	  830 462	  170 229	  340 98,5
Uppsala	  län 32	  651 63	  964 31	  312 95,9
Skåne	  län 115	  829 217	  274 101	  445 87,6
Västra	  Götalands	  län 159	  040 292	  900 133	  860 84,2
Riket 972	  166 1	  775	  406 803	  240 82,6
Kronobergs	  län 18	  108 32	  202 14	  095 77,8
Södermanlands	  län 26	  836 47	  686 20	  851 77,7
Jönköpings	  län 33	  380 59	  215 25	  835 77,4
Gotlands	  län 5	  199 9	  203 4	  004 77,0
Östergötlands	  län 42	  847 75	  585 32	  738 76,4
Västerbottens	  län 26	  381 45	  703 19	  322 73,2
Västmanlands	  län 26	  837 46	  367 19	  529 72,8
Örebro	  län 28	  879 48	  975 20	  096 69,6
Kalmar	  län 23	  500 39	  668 16	  168 68,8
Blekinge	  län 15	  651 26	  162 10	  512 67,2
Dalarnas	  län 29	  003 47	  904 18	  901 65,2
Norrbottens	  län 28	  320 46	  094 17	  774 62,8
Jämtlands	  län 13	  045 20	  986 7	  941 60,9
Gävleborgs	  län 29	  855 47	  948 18	  093 60,6
Värmlands	  län 28	  692 45	  831 17	  138 59,7
Västernorrlands	  län 27	  274 43	  376 16	  102 59,0

Kungsbacka 7	  621 16	  394 8	  773 115,1
Varberg 5	  114 10	  721 5	  607 109,6
Falkenberg 3	  604 7	  008 3	  404 94,5
Laholm 2	  021 3	  912 1	  891 93,6
Halmstad 8	  623 16	  497 7	  874 91,3
Hylte 1	  025 1	  661 636 62,0

Skattekraft	  2000	  och	  2014
Andel	  av	  riksmedelvärdet,	  procent

2000 2014
Stockholms	  län 119 117
Uppsala	  län 98 101
Riket 100 100
Norrbottens	  län 99 100
Hallands	  län 94 99
Västra	  Götalands	  län 97 99
Västmanlands	  län 99 97
Västernorrlands	  län 99 96
Västerbottens	  län 93 95
Östergötlands	  län 95 94
Jönköpings	  län 93 94
Södermanlands	  län 95 93
Kronobergs	  län 93 93
Skåne	  län 94 93
Örebro	  län 96 93
Dalarnas	  län 93 93
Gävleborgs	  län 96 93
Blekinge	  län 94 92
Kalmar	  län 90 91
Värmlands	  län 94 90
Jämtlands	  län 90 90
Gotlands	  län 82 87

Kungsbacka 110 115
Varberg 89 98
Halmstad 93 95
Falkenberg 84 91
Laholm 81 90
Hylte 88 89
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Uppsamling  
 

-‐ Halland har en förhållandevis låg bruttoregionalprodukt (BRP) per sysselsatt. Däre-
mot tillhör Halland de län där BRP per sysselsatt utvecklats bäst sedan år 2000. 
 

-‐ Hallands ekonomi drar nytta av det geografiska läget. Den speciella situationen med 
höga medelinkomster och låg BRP per sysselsatt beror på att högproduktiva arbeten 
utförs i Göteborgsområdet av personer som bor i Halland. 
 

-‐ Halland är det län som har störst inkomstskillnader mellan könen. Det finns struktu-
rella problem på Hallands arbetsmarknad som behöver åtgärdas för att hantera detta 
problem. 
 

-‐ Skatteunderlagets utveckling är allra bäst i storstadsområdena, vilket förklaras av att i 
dessa regioner ökar både inkomsterna och antalet inkomsttagare mer än i andra de-
lar av landet. Bland kommunerna i Halland ökar, i analogi med detta, det totala skat-
teunderlaget mest i Kungsbacka och Varberg. Halland har överlag en bättre utveckl-
ing av skatteunderlaget än riksgenomsnittet. 
 

-‐ I allmänna ordalag ger den högre tillgängligheten till Göteborgs arbetsmarknad norra 
Halland bättre förutsättningar än den södra länsdelen. Att ingå i en större arbets-
marknad underlättar företagens kompetensförsörjning, och kombinationen av en stor 
arbetsmarknad och attraktiva boendemiljöer genererar inflyttning och en växande lo-
kal efterfrågan i ekonomi.  
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Utsläpp av växthusgaser 
En hållbar tillväxt betonar att en ekonomisk utveckling också är ekologiskt hållbar. I det stra-
tegiska ramverket för regional tillväxtpolitik tydliggörs detta bland annat i Europa 2020-
strategins målsättningar om minskade utsläpp av växthusgaser. I detta avsnitt tittar vi kortfat-
tat på Halland i det perspektivet. 

De totala utsläppen av växthusgaser i Halland uppgick under 2011 till 1,8 miljoner ton koldi-
oxid-ekvivalenter. Det är en minskning med 21 procent sedan basåret 1990, vilket är en pro-
centuellt större minskning än både Sverige och EU som helhet. Det är främst inom sektorer-
na Energiförsörjning och Jordbruk som minskningen skett. Minskningen beror till stor del på 
biobaserade bränslen i fjärrvärmeverk. Andra sektorer med stora utsläpp har inte samma 
positiva utveckling.  
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Störst utsläpp av växthusgaser i Halland kommer från transporter. Tittar vi framåt är det före-
trädesvis transporter och jordbruket som kommer att dominera klimatgasutsläppen i Hall-
and.78 Detta reflekterar Hallands geografiska läge med stora transport- och godsvolymer, 
liksom den stora produktionen av livsmedel som finns i regionen. Transportsektorn behöver 
öka sin användning av fossilfria bränslen, och inom jordbruket behövs en ökad kunskap om 
hur utsläppen av växthusgaser begränsas från djurhållning. 

  

                                                
78 Klimatgaser i Halland, Högskolani Halmstad 2014, Forskargruppen BLESS 

Utsläpp av CO2 Ekvivalenter, ton per 
år, Halland 

 2011 Andel 

Transporter 725 268 39,7 

Energiförsörj-
ning 

435 671 23,9 

Jordbruk 415 844 22,8 

Arbetsmaski-
ner 

120 586 6,6 

Industriprocess 88 766 4,9 

Avfall och av-
lopp 

32 221 1,8 

Lösningsme-
dels-
användning 

8 245 0,5 

Internationell 
luft- och sjöfart 

73 0,004 

Total 1 826 
674 

100 
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Arbetsmarknad 
I detta avsnitt redovisas Hallands utveckling och förutsättningar på arbetsmarknaden i fyra 
delar. Den första delen lyfter sysselsättning, förvärvsfrekvenser och arbetslöshet. Den andra 
delen beskriver Hallands integration med närliggande regioners arbetsmarknader. I del tre 
lyfts jämställdhetsaspekter på den halländska arbetsmarknaden och i den fjärde delen utan-
förskap. 

Förvärvsfrekvens, sysselsättning och arbetslöshet 
Förvärvsfrekvensen är den andel av befolkningen som har ett arbete. Innan 90-talskrisen 
hade Sverige och Halland förvärvsfrekvenser som var mycket höga, i Halland var den år 
1990 drygt 85 procent i åldrarna 20-64 år. Den ekonomiska krisen 1990-1993 innebar en 
drastisk tillbakagång som följdes av stabilisering och därefter en långsam återhämtning. För-
värvsfrekvensen har ännu inte återhämtat sig till 1990 års nivå. 

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

19851987198919911993199519971999200120032005200720092011

Förvärsfrekvens,	  nattbefolkning	  20-‐64	  år,	  Halland	  och	  riket	  
1985-‐2012

Riket

Halland

 

Diagrammet ovan visar att utvecklingen på 
arbetsmarknaden i Halland nogsamt följer 
den i riket. De omvärldsfaktorer som på-
verkar Sveriges ekonomi är alltså lika gil-
tiga för Halland. Vid en jämförelse med 
andra län framkommer det att Halland är 
det län som har högst förvärvsfrekvens i 
Sverige. År 2012 var den 81,8 procent.  

Deltagandet på arbetsmarknaden bland 
befolkningen är en av regionens starkaste 
sidor. En förklaring till den höga förvärvs-
frekvensen i Halland är den goda tillgäng-
ligheten till Göteborgs arbetsmarknad, 
många från företrädesvis norra Halland 
pendlar över länsgränsen för att arbeta. 

Mellan kommunerna i Halland finns det 
ganska stora skillnader. Halmstads låga förvärvsfrekvens förklaras delvis av ett stort antal 
studenter bor i kommunen. 

Förvärvsfrekvenser	  2012
Andel	  förvärvsarbetande	  20-‐64	  år.	  Sysselsatt	  nattbefolkning

Hallands	  län 83,5 Hallands	  län 80,1 Hallands	  län 81,8
Jönköpings	  län 83,3 Jämtlands	  län 78,8 Jönköpings	  län 80,9
Kronobergs	  län 80,8 Jönköpings	  län 78,5 Jämtlands	  län 79,6
Jämtlands	  län 80,3 Norrbottens	  län 78,0 Norrbottens	  län 79,1
Kalmar	  län 80,1 Gotlands	  län 77,8 Kronobergs	  län 79,0
Dalarnas	  län 80,1 Stockholms	  län 77,3 Gotlands	  län 78,8
Norrbottens	  län 80,1 Västerbottens	  län 77,2 Stockholms	  län 78,5
Västernorrlands	  län 79,8 Kronobergs	  län 77,1 Dalarnas	  län 78,5
Gotlands	  län 79,7 Västernorrlands	  län 77,1 Västernorrlands	  län 78,5
Stockholms	  län 79,6 Dalarnas	  län 76,8 Kalmar	  län 78,4
Västerbottens	  län 79,3 Kalmar	  län 76,6 Västerbottens	  län 78,3
Västmanlands	  län 78,9 Västra	  Götalands	  län 75,9 Västra	  Götalands	  län 77,4
Västra	  Götalands	  län 78,8 Riket 75,6 Riket 77,1
Örebro	  län 78,8 Uppsala	  län 75,5 Uppsala	  län 77,0
Gävleborgs	  län 78,8 Blekinge	  län 75,2 Örebro	  län 76,7
Uppsala	  län 78,5 Örebro	  län 74,6 Gävleborgs	  län 76,7
Riket 78,5 Värmlands	  län 74,5 Södermanlands	  län 76,3
Södermanlands	  län 78,4 Gävleborgs	  län 74,5 Västmanlands	  län 76,2
Östergötlands	  län 76,9 Södermanlands	  län 74,0 Blekinge	  län 75,8
Blekinge	  län 76,5 Västmanlands	  län 73,5 Värmlands	  län 75,2
Värmlands	  län 75,8 Östergötlands	  län 73,0 Östergötlands	  län 75,0
Skåne	  län 73,3 Skåne	  län 70,8 Skåne	  län 72,1

Kungsbacka 86,8 Kungsbacka 84,9 Kungsbacka 85,8
Varberg 86,0 Varberg 81,8 Varberg 83,9
Hylte 85,2 Falkenberg 80,2 Falkenberg 82,4
Falkenberg 84,6 Laholm 77,9 Hylte 80,9
Laholm 82,9 Hylte 76,3 Laholm 80,4
Halmstad 78,9 Halmstad 76,2 Halmstad 77,5

Män Kvinnor Båda	  könen
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Utvecklingen på arbetsmarknaden och människors anknytning till arbetsmarknaden har stor 
betydelse för en regions förmåga att minimera utanförskap. Därför fokuserar vi nedan på 
förvärvsfrekvensen efter utbildningsnivå och födelseland. Detta ger en bild av hur inklude-
rande arbetsmarknaden är i Halland. 

Förvärvsfrekvens har ett tydligt samband med utbildningsnivån, där de som saknar gymnasi-
al utbildning har lägre förvärvsfrekvens. 2012 förvärvsarbetade endast 67,9 procent av de 
som saknar gymnasial utbildning, jämfört med 83,7 procent av de med gymnasial utbildning 
och 85,9 procent av de högskoleutbildade. 

 
 

Bland kommunerna har Kungsbacka 
och Varberg höga förvärvsfrekven-
ser för personer med eftergymnasial 
utbildning. Halmstad kommun avvi-
ker med lägst förvärvsfrekvens bland 
personer med låg utbildning.  

 
Tittar vi på förvärvsfrekvenser för 
män och kvinnor och utrikes födda 
finns också stora skillnader. Liksom i 
Sverige i stort har kvinnor lägre för-
värvsfrekvens än män, men det rör 
sig om några få procentenheters 
skillnad. Större skillnad finner vi 
bland utrikes födda.  
 
Förvärvsfrekvensen i Halland bland 
de som är födda i Sverige uppgick år 
2012 till 84,8 procent. Utrikes födda 
från andra länder i Norden hade 
förvärvsfrekvensen 72,8 procent, 
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Förvärvsfrekvens	  eGer	  utbildningsnivå	  2012	  
SysselsaQ	  naQbefolkning	  20-‐64	  år	  

Förvärvsfrekvenser	  2012	  efter	  födelseland	  och	  kön
Sysselsatt	  nattbefolkning	  20-‐64	  år

Norden	   Europa	   Övriga
Sverige utom	  Sverige utom	  Norden världen Totalt

Män
Hylte 89,4 69,1 76,5 50,4 85,2
Halmstad 82,5 74,2 67,8 53,0 78,9
Laholm 85,6 59,5 67,0 53,4 82,9
Falkenberg 87,4 74,1 70,9 59,9 84,6
Varberg 87,7 77,0 72,5 68,6 86,0
Kungsbacka 87,6 82,9 79,3 69,7 86,8
Hallands	  län 85,9 74,3 70,7 58,6 83,5
Kvinnor
Hylte 83,8 69,5 50,0 40,7 76,3
Halmstad 80,9 71,4 58,8 47,2 76,2
Laholm 81,1 61,5 59,6 45,9 77,9
Falkenberg 84,1 66,5 59,1 54,7 80,2
Varberg 84,4 75,8 64,9 55,4 81,8
Kungsbacka 86,3 75,9 70,1 65,3 84,9
Hallands	  län 83,6 71,6 60,7 52,6 80,1
Båda	  könen
Hylte 86,8 69,3 63,8 44,9 80,9
Halmstad 81,7 72,7 63,3 50,2 77,5
Laholm 83,4 60,5 63,4 48,9 80,4
Falkenberg 85,8 70,1 65,2 57,0 82,4
Varberg 86,0 76,3 68,8 60,9 83,9
Kungsbacka 86,9 79,0 74,8 67,1 85,8
Hallands	  län 84,8 72,8 65,7 55,4 81,8
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födda i övriga Europa 65,7 procent samt i övriga världen 55,4 procent. Bland kvinnor födda 
utanför EU var förvärvsfrekvensen endast 52,6 procent 2012. Allra lägst förvärvsfrekvens har 
kvinnor i Hylte kommun som är födda utanför Europa, 40,7 procent. De låga förvärvsfrekven-
serna för utrikes födda visar att det finns ett integrationsproblem i Halland. Det indikerar även 
att det finns en diskriminering på den halländska arbetsmarknaden. 
 
Sysselsättningsutveckling  

Vi lämnar förvärvsfrekvenser för Hallands befolkning och tittar på sysselsättningsutveckling 
på arbetsmarknaden inom Hallands länsgränser de senaste åren. Även här har Halland haft 
en god utveckling. Sysselsättningen har ökat med 5,9 procent sedan år 2007, vilket placerar 
länet trea i riket, endast slagit av Stockholms och Uppsalas län.  

 
 
Samtliga kommuner förutom Laholms och Hyltes kommuner har haft en sysselsättningsut-
veckling som är över riksgenomsnittet. Mest har sysselsättningen ökat i de tre nordliga kom-
munerna, medan sysselsättning i södra Halland är svagare.  

Kartan på nästa sida visar hur sysselsättningen utvecklas inom kommunerna. Bäst utveckl-
ing finns i städerna och i vissa tätorter med stora arbetsplatser. De vita och ljusgula områ-
dena på kartan utgör områden med en svag eller minskande sysselsättning. 
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79 

 

 

                                                
79 Kommentar till kartan. SAMS är en förkortning på Small Areas for Market Statistics. SAMS lanserades av SCB 
1994 och delar in Sverige i drygt 9000 områden. I Halland finns 286 områden 



 

 
 

63 

Arbetslöshet 

Hallands län är ett av de län som har lägst andel arbetslösa i riket.80 Arbetslösheten varierar 
dock mellan olika grupper och kommuner. Kungsbacka och Varbergs kommuner utmärker 
sig med en mycket låg arbetslöshet.  

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper som i ge-
nomsnitt har svårare att komma ut i arbete än andra, och 
därmed har högre risk att hamna i långa tider av arbetslös-
het. De är personer med högst förgymnasial utbildning, 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga, arbetslösa personer i åldern 55-64 år samt 
utomeuropeiskt födda personer. 

Det är viktigt att poängtera att detta är grupper som i ge-
nomsnitt har svårare att komma ut i arbete än övriga. Inom 
respektive grupp finns individuella skillnader där personliga 
egenskaper kan vara avgörande vilka möjligheter personen 
har på arbetsmarknaden, och de individuella egenskaperna 
väger ofta tyngre än tillhörigheten till de respektive grupp 
vad gäller möjligheterna att finna ett arbete.81 

Som avslutning på detta avsnitt kan det fastslås att den 
svenska och halländska arbetsmarknaden står inför stora 
utmaningar de kommande åren. Internationell konkurrens 
och teknisk utveckling driver en utveckling som höjer trösk-
larna till arbetsmarknaden, vilket missgynnar individer och 
grupper utan rätt kompetens. Diskriminering mot exempel-
vis utlandsfödda komplicerar problematiken ytterligare. Ar-
betsförmedlingen spår att arbetslösheten förväntas att öka 
ytterligare i de grupper som står långt från arbetsmark-
naden. Samtidigt förväntas bristen på kompetens på ar-
betsmarknaden att öka i takt med ett förbättrat konjunktur-
läge och den demografiska utvecklingen. 82 

Arbetsmarknader i Halland och dess koppling till andra arbetsmarknader 
Arbetspendlingen ökar kontinuerligt och idag har cirka 30 procent av de förvärvsarbetande i 
Halland sin arbetsplats i en annan kommun än den man bor i. Pendlingen ökar i alla relation-
er men det finns ett övergripande mönster där Kungsbacka kommun vänder sig mot Göte-
borgsregionen, där Varbergs och Falkenbergs kommuner uppvisar ett ömsesidigt ökande 
pendlingsutbyte och där Södra Halland med kommunerna Hylte, Halmstad och Laholm i hög 
grad utgör en egen arbetsmarknad. 

De höga förvärvsfrekvenserna i Halland är delvis ett resultat av att norra Halland är väl inte-
grerat med Göteborgs arbetsmarknad. Tidigare konstaterade vi att det finns en övergripande 
                                                
80 Den registerbaserade arbetskraften är de yrkesverksamma plus summan av öppet arbetslösa och antalet som 
får aktivitetsstöd. De arbetslösa är de öppet arbetslösa och de som får aktivitetsstöd. 
81 Arbetsförmedlingen, Andreas Mångs. Underlag till den socioekonomiska analysen för den västsvenska social-
fondsplanen. Mars 2014. 
82 Arbetsförmedlingen, Sara Andersson: Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 för Hallands län. Prognos för 
arbetsmarknaden 2014. 

Arbetslöshet	  i	  februari	  2014
Andel	  av	  den	  registerbaserade	  arbetskraften

Kvinnor Män
Riket 7,9 9,0
Hallands	  län 6,3 7,3
Falkenberg 7,5 7,3
Halmstad 8,4 10,2
Hylte 8,9 7,9
Kungsbacka 3,7 4,6
Laholm 7,2 8,1
Varberg 5,0 5,8

Kvinnor Män
Riket 13,5 18,7
Hallands	  län 10,1 16,1
Falkenberg 11,1 15,4
Halmstad 13,5 21,1
Hylte 14,9 18,5
Kungsbacka 5,9 11,8
Laholm 11,1 17,5
Varberg 7,0 12,2

Kvinnor Män
Riket 20,3 20,9
Hallands	  län 18,7 19,2
Falkenberg 21,8 19,5
Halmstad 21,3 22,0
Hylte 26,6 22,3
Kungsbacka 9,0 9,2
Laholm 20,5 20,0
Varberg 15,9 18,4

Samtliga	  16-‐64	  år

Ungdomar	  18-‐24	  år

Utlandsfödda	  16-‐64	  år
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obalans mellan en genomsnittligt välutbildad befolkning och en arbetsmarknad i Halland som 
inte i tillräcklig utsträckning efterfrågar personal med befolkningens höga utbildning. Denna 
obalans hanteras genom att många som bor i Halland pendlar till ett arbete i företrädesvis 
Göteborg.  

Halland har präglats av en boenderelaterad inflyttning. Arbetspendlingen tenderar att öka i 
sådana regioner. Det ligger i boendeflyttandets natur att många har kvar sitt arbete, som 
man efter flyttningen måste pendla till. Det är inte heller säkert att de flyttare som byter ar-
bete får ett jobb på den ort man har flyttat till. Boenderelaterad flyttning är alltså en viktig för-
klaring till att människor pendlar allt mer och allt längre och till att arbetsmarknadsregionerna 
blir färre och större. Pendlingsstatistiken visar att drygt 45 000 personer pendlade in eller ut 
över länsgränsen under 2012. Jämför man med år 2002 så har den totala pendlingen över 
länsgränserna ökat med över 27 procent.  

Den gängse bilden av Halland är att regionen är en utpendlingsregion. År 2012 pendlade 31 
080 personer ut från Halland. Detta var en ökning med knappt 5000 pendlare, motsvarande 
19 procent, sedan år 2002. Flest utpendlare över kommungräns har Kungsbacka (20 983) 
följt av Halmstad (6 620) och Varberg (6 557).  

 
 
Mindre känt är att Halland också är en betydande in-
pendlingsregion. Halland är med 14 138 inpendlare 
över länsgränsen landets femte största inpendlingsreg-
ion. Det är också inpendlingen som ökat mest under 
2000-talet. Mellan 2002 och 2012 ökade inpendlingen 
över länsgränsen med nästan 50 procent och utpend-
lingen med 19 procent. 

Storstadskoncentrationen gör att Stockholm, Göteborg 
och Malmö allt mer dominerar den svenska arbets-
marknaden. Där kan kunskap och kompetenser lättare 
delas, där sker en mer effektiv matchning mellan utbud 
och efterfrågan på arbetskraft, och där finns underlag 
för specialisering. Dessa regioner drar till sig befolk-
ning, kunskap och kreativitet, de tillgångar man redan 
har gott om. För andra regioner är det fördelaktigt att 
vara integrerad i en större arbetsmarknadsregion.83 

 

                                                
83 För att läsa mer om storstadskoncentrationen, se kapitel 3 – Globaliseringens ekonomiska, sociala och rums-
liga effekter 

2002 2012 Differens Procent 2002 2012 Differens Procent 2002 2012 Differens Procent
Hylte 927 1	  265 338 36,5 1	  022 1	  382 360 35,2 1	  949 2	  647 698 35,8
Halmstad 5	  927 7	  931 2	  004 33,8 4	  891 6	  620 1	  729 35,4 10	  818 14	  551 3	  733 34,5
Laholm 1	  421 1	  809 388 27,3 3	  377 4	  429 1	  052 31,2 4	  798 6	  238 1	  440 30,0
Falkenberg 2	  471 4	  035 1	  564 63,3 3	  388 4	  568 1	  180 34,8 5	  859 8	  603 2	  744 46,8
Varberg 3	  098 5	  067 1	  969 63,6 4	  728 6	  557 1	  829 38,7 7	  826 11	  624 3	  798 48,5
Kungsbacka 4	  698 7	  490 2	  792 59,4 17	  821 20	  983 3	  162 17,7 22	  519 28	  473 5	  954 26,4

Pendling	  över	  länsgränser:
Hallands	  län 9	  429 14	  138 4	  709 49,9 26	  114 31	  080 4	  966 19,0 35	  543 45	  218 9	  675 27,2

Inpendling Utpendling Bruttopendling

Hallands	  pendlingsutbyte	  med	  övriga	  län
2012

Inpendling Utpendling
Västra	  Götalands	  län 8	  755 23	  261
Skåne	  län 2	  616 3	  022
Stockholms	  län 630 1	  910
Jönköpings	  län 636 1	  049
Kronobergs	  län 460 824
Blekinge	  län 83 106
Östergötlands	  län 154 122
Kalmar	  län 105 81
Södermanlands	  län 103 59
Dalarnas	  län 72 110
Norrbottens	  län 41 53
Örebro	  län 95 73
Uppsala	  län 79 94
Västmanlands	  län 56 70
Värmlands	  län 70 86
Västernorrlands	  län 48 34
Gotlands	  län 17 20
Västerbottens	  län 47 36
Jämtlands	  län 35 39
Gävleborgs	  län 36 31
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Hallands pendlingsrelationer visar att Kungsbacka i hög grad är integrerad i Göteborgsreg-
ionens arbetsmarknad och att Varberg allt mer närmar sig samma situation. I södra Halland 
finns inte en lika tydlig koppling till en storstadsregion. Detta innebär att södra Halland riske-
rar att hamna i utvecklingsskugga mellan storstadsområdena. Avseende pendlingsrelationer 
till storstäder har norra och södra Halland olika utgångslägen. 

Hallands positiva utveckling förklaras till stor del av läget i den sydvästsvenska tillväxtregion-
en och den starka kopplingen till framförallt Göteborg. På motsvarande sätt skulle Halland 
gynnas i framtiden om arbetsmarknaderna knyts ihop ännu mer, på sikt mot en funktionell 
region mellan Göteborg och Malmö. I ett större perspektiv behövs även stärkta kommunikat-
ioner i stråket mellan Oslo och Köpenhamn och vidare mot Hamburg. Att hela Halland är väl 
integrerat i stora arbetsmarknader är på lång sikt avgörande för Hallands förmåga att vara en 
attraktiv region. 

Jämställdhetsaspekter på Hallands arbetsmarknad 
Halland är det län som har störst inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnors mede-
linkomst är endast 73 procent av männens. Även om Halland har mycket höga förvärvsfre-
kvenser både för kvinnor och män, och att medelinkomsten för kvinnor i Halland är över riks-
genomsnittet, indikerar den stora inkomstskillnaden att det finns jämställdhetsproblem på 
den halländska arbetsmarknaden. 

Till del kan detta förklaras av strukturella förhållanden. De arbeten som traditionellt lockar 
kvinnor med högre inkomster finns i en för liten utsträckning i Halland. Det handlar om arbe-
ten i den företagsinriktade tjänstesektorn och i offentlig förvaltning, som är relativt små 
branscher i Halland. Andra förklaringar till att kvinnor genomsnittligt har lägre inkomster är att 
huvudansvaret för barn och hushåll fortfarande ligger på kvinnorna. Kvinnor tar ut huvudde-
len av föräldraledigheten och kvinnor arbetar oftare deltid, ofta i yrken som har en lägre lö-
nenivå än traditionellt manliga yrken som domineras av heltidstjänster.84  

Dessutom gynnas män mer än kvinnor av arbetsmarknadsförstoring. Män pendlar i genom-
snitt längre till arbetet och har därmed tillgång till en större arbetsmarknad än kvinnor, vilket 
innebär att män har större möjlighet att välja arbete.85 Pendlingsutvecklingen i Halland inne-
bär övergripande att män i större utsträckning än kvinnor drar nytta av regionförstoringens 
positiva effekter såsom karriär- och löneutveckling.  

Sammantaget leder detta till att för många kvinnor är karriärmöjligheterna små eftersom det 
finns få möjligheter lokalt att få ett arbete som motsvarar deras utbildning. Pendling används 
inte för att kompenserar detta i lika hög utsträckning som hos män. I ett bredare attraktivi-
tetsperspektiv är det nödvändigt med utveckling av arbetsmarknaden inom Halland så att 
efterfrågan på arbetskraft med hög utbildning ökar, både för kvinnor och för män. 

Utanförskap 
Utanförskap är ett begrepp som samlar de som är utanför arbetskraften (förutom heltidsstu-
derande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. Annorlunda uttryckt fångar det upp 
människor som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det är värt att poängtera att även 
om man står utanför arbetsmarknaden kan man på andra sätt vara delaktig i samhället.  
 

                                                
84 Kvinnor och män i Halland 2013, Länsstyrelsen i Halland 
85 Män pendlar mer än kvinnor i Halland. Utpendling var år 2012 18 246 män och 12 834 kvinnor. (SCB) 
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Halland har ett mindre utanförskap än riket i genomsnitt. Det är ett resultat av hög förvärvs-
frekvens. Det finns skillnader mellan kommuner, men framförallt är det inom kommuner som 
de stora skillnaderna finns. Kartan nedan visar att det finns ett stort utanförskap i avgrän-
sande stadsdelar i flera centralorter, liksom i vissa glesbefolkade delar av landsbygden. 
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86 

                                                
86 Kommentar till kartan. SAMS är en förkortning på Small Areas for Market Statistics. SAMS lanserades av SCB 
1994 och delar in Sverige i drygt 9000 områden. I Halland finns 286 områden. 
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Uppsamling  
 

- Hög förvärvsfrekvens är ett starkt kort för Halland, men utrikes födda och personer 
med endast förgymnasial utbildning har en sämre förankring på arbetsmarknaden. De 
låga förvärvsfrekvenserna för utlandsfödda visar att det finns ett integrationsproblem i 
Halland. Det indikerar även att det finns en diskriminering på den halländska arbets-
marknaden.  
 

- Halland har en befolkning och en regional arbetsmarknad som inte riktigt passar ihop. 
Befolkningen tenderar att växa ifrån arbetsmarknaden, vilket leder till att många män-
niskor har en utbildningsnivå som är högre än vad som efterfrågas på arbetsmark-
naden lokalt. Denna obalans hanteras genom att många som bor i Halland pendlar till 
ett arbete i företrädesvis Göteborg. 

 
- Storstadskoncentrationen gör att Stockholm, Göteborg och Malmö allt mer dominerar 

den svenska arbetsmarknaden. För andra regioner är det fördelaktigt att vara integre-
rad i en större arbetsmarknadsregion. Norra och södra Halland har olika utgångsläg-
en när det gäller pendlingsrelationer med storstadsregioner.  

 
- Halland behöver integreras mer i både Göteborgs och Skånes arbetsmarknader. Hal-

land behöver också integreras mer i stråket mellan Oslo och Köpenhamn. På samma 
sätt som Halland drar nytta av läget i sydvästra Sverige kan regionen i högre grad 
också dra nytta av närheten till Oslo och Köpenhamn. 

 
- Det finns ett jämställdhetsproblem på Hallands arbetsmarknad. De arbeten som trad-

itionellt lockar kvinnor med högre inkomster finns i för liten utsträckning i Halland, och 
när arbetsmarknadsregioner växer gynnas män mer än kvinnor. Detta bidrar till de 
stora inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor som finns i Halland. 
 

- Som ett resultat av hög förvärvsfrekvens är utanförskapet i Halland mindre än riket i 
genomsnitt. Däremot finns det stora skillnader inom kommuner, med ett stort utanför-
skap i avgränsande stadsdelar i flera centralorter, liksom i glesbefolkade delar av 
landsbygden. 

 
 
 
 	  



 

 
 

69 

Näringsliv 
Avsnittet beskriver det halländska näringslivets struktur och utveckling och består av fem 
delar. Den första delen beskriver det halländska näringslivets struktur. Del två är en fördjup-
ning som fokuserar på den halländska besöksnäringen. I den tredje delen beskrivs näringsli-
vets utveckling, den fjärde delen hur näringslivet är specialiserat och den avslutande femte 
delen tittar på det halländska näringslivets innovationsförmåga.  

Näringslivsstruktur 
För att få en allmän orientering i det halländska näringslivets struktur beskrivs här näringsli-
vets bransch- och storleksstruktur, internationalisering, och hur stor andel av de sysselsatta 
som är företagare.  

Bransch- och storleksstruktur 

Tittar vi på branschstrukturen i Halland och jämför den med riket i stort framgår det att 
branscher såsom företagstjänster och information och kommunikation är underrepresente-
rade i Halland. Jordbruk, energiförsörjning, handel och bygg är exempel på branscher där 
Halland har större andel sysselsatta än riksgenomsnittet.  

 
 
Det finns stora skillnader mellan kommunerna avseende branschstruktur inom Halland. Hylte 
kommun avviker mest genom sitt stora beroende av tillverkningsindustrin. Ett rimligt anta-
gande är att Hylte och Kungsbacka, med helt olika branschstrukturer, också möter skilda 
utmaningar och behov.  

Ett särdrag för Hallands näringsliv är dominansen av små företag. Endast Jämtlands, Got-
lands och Kalmar län har större andel anställda i små företag. Det stora antalet små företag 
sätter sin prägel på näringslivsstrukturen och flera av näringslivets generella kännetecken 
kan härledas till småföretagsstrukturen. Bland de positiva effekterna är att näringslivet är 
robust och mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar, och att det begränsade 
inslaget av dominerande branscher och storföretag gynnar flexibilitet och omställningsför-
måga. Det relativt höga nyföretagandet i Halland förklaras delvis av att det i det småföre-
tagsdominerande näringslivet finns en företagarkultur som gynnar entreprenörskap och nyfö-
retagande.  

Branschstruktur	  2011
Andel	  sysselsatta	  i	  olika	  branscher.	  Sysselsatt	  dagbefolkning	  20-‐64	  år

Hylte Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Halland Riket
Jordbruk,	  skogsbruk	  och	  fiske 3,8 1,3 7,2 4,9 2,7 1,3 2,6 1,6
Tillverkning	  och	  utvinning 41,7 12,1 21,8 19,6 11,8 6,5 13,8 13,7
Energiförsörjning;	  miljöverksamhet 0,1 1,4 1,1 0,9 7,0 0,9 2,4 1,0
Byggverksamhet 5,8 6,8 8,3 7,4 9,8 9,4 8,1 6,9
Handel 9,4 14,3 12,5 17,6 13,5 18,7 15,1 12,2
Transport	  och	  magasinering 3,3 5,3 4,7 4,1 4,6 3,5 4,5 5,2
Hotell-‐	  och	  restaurangverksamhet 1,0 2,8 2,2 3,6 3,4 2,7 2,9 3,0
Information	  och	  kommunikation 0,2 1,9 0,7 0,8 1,2 1,9 1,5 3,9
Finans-‐	  och	  försäkringsverksamhet 1,0 1,3 1,3 1,0 1,5 0,9 1,2 2,1
Fastighetsverksamhet 1,0 1,4 1,0 1,2 1,1 1,4 1,3 1,5
Företagstjänster 3,7 8,4 4,9 6,9 9,4 9,4 8,2 11,1
Offentlig	  förvaltning	  och	  försvar 2,7 7,0 2,8 2,8 3,2 3,9 4,6 5,8
Utbildning	   7,8 11,5 11,2 10,3 10,0 17,4 11,9 10,6
Vård	  och	  omsorg;	  sociala	  tjänster 12,6 19,3 14,3 14,1 16,9 16,3 16,9 16,2
Kulturella	  och	  personliga	  tjänster	  m.m. 4,0 4,0 3,7 3,7 3,0 4,2 3,7 4,3
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De negativa effekterna av småföretagsstrukturen är att Halland har få 
kunskapsintensiva företag och att många företag har låg utbildnings-
nivå både bland företagare och anställda. Detta leder också till att få 
företag har kontakt med högskola eller bedriver egen forskning och 
utveckling, FoU. Näringslivet i Halland tillhör dem som lägger minst 
resurser på FoU. 2011 investerades motsvarande 0,6 procent av brut-
toregionalprodukten på FoU. För riket i stort investerades 3,4 procent 
av bruttonationalprodukten på FoU. Sveriges, även i ett internationellt 
perspektiv, stora andel av BNP som går till FoU-investeringar förkla-
ras av ett fåtal stora multinationella företag som verkar i FoU-intensiva 
branscher som Life Science och telekom.  

Näringslivets internationalisering 

Sveriges ekonomi är starkt omvärldsberoende, med en export som 
motsvarar cirka 50 procent av bruttonationalprodukten. Därför är det 
intressant att titta på det halländska näringslivets internationalisering. 
Här lyfts två indikatorer för internationalisering varuexporten och ut-
ländskt ägande. 

Värdet av varuexporten från Halland är relativt lågt. Enligt Business 
Sweden är Halland ett av de länen med minst varuexport. Halland 
placerar sig på 16:e plats, före Kalmar län.87 Tittar vi på andelen varu-
exporterande företag till olika marknader ser Halland ut ungefär som i 

Sverige i stort. EU-länderna och Norden är de marknader dit flest företag exporterar varor. 
Andelsmässigt har Halland en något mer närvärldsberoende export än riket, då Norge och 
Danmark står för en större andel. Betydligt längre ned i listan över exportmarknader finns 
Asien, Sydamerika och Afrika. På längre sikt kan detta innebära problem. Den framtida till-
växten globalt kommer att vara starkast på marknader långt från Sverige och Halland. Det 
kommer att vara betydelsefullt att stärka relationerna till dessa marknader. 

 
 
Det går inte att få en regional bild av den nationellt växande tjänsteexporten. Besöksnäringen 
är dock en viktig del av tjänsteexporten. I nästa avsnitt fördjupar vi oss därför i den hal-
ländska besöksnäringen.  
  

                                                
87 2013 – Ett svagt exportår för Sverige, Business Sweden  

Export-‐	  och	  importföretag	  fördelade	  efter	  landområden	  2012
Företag	  med	  export/import	  till	  flera	  landområden	  räknas	  flera	  gånger.	  

Andel Andel
Antal Andel 	  i	  riket Antal Andel 	  i	  riket

Norden 846 59,3 55,6 551 16,8 17,1
EU 1	  066 74,8 69,7 2	  696 82,3 77,8
Övriga	  Europa 250 17,5 17,2 234 7,1 7,7
Fjärran	  Östern 249 17,5 18 695 21,2 20,4
Övriga	  Asien 138 9,7 10,3 160 4,9 4,9
Nord-‐	  och	  Centralamerika 229 16,1 18,2 562 17,2 21,1
Sydamerika 80 5,6 5,6 39 1,2 1,2
Afrika 95 6,7 6,5 30 0,9 1,2
Totalt 1	  426 3	  276
Källa:	  Statistiska	  centralbyrån,	  Företagsregistret

Exportföretag Importföretag
Halland Halland

Andel	  anställda	  på
arbetsställen	  <	  50	  anställda
2012 Andel
Jämtlands	  län 59,8
Gotlands	  län 56,7
Kalmar	  län 56,1
Hallands	  län 55,4
Uppsala	  län 52,5
Dalarnas	  län 52,5
Värmlands	  län 52,2
Norrbottens	  län 52,2
Västernorrlands	  län 51,2
Västerbottens	  län 51,2
Östergötlands	  län 50,9
Gävleborgs	  län 50,7
Södermanlands	  län 50,6
Skåne	  län 50,2
Jönköpings	  län 49,6
Riket 49,5
Kronobergs	  län 48,9
Västra	  Götalands	  län 48,0
Västmanlands	  län 47,3
Stockholms	  län 47,2
Örebro	  län 46,5
Blekinge	  län 46,3

Laholm 76,3
Kungsbacka 64,4
Falkenberg 56,4
Halmstad 51,6
Varberg 49,9
Hylte 49,7
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Det utländska ägandet i det halländska näringslivet är ytterligare en indikator på näringslivets 
internationalisering. Ett ökat utländskt ägande är övervägande positivt, det signalera att 
svensk ekonomi anses vara värt att investera i och det öppnar upp nya marknader och möj-
ligheter för svenskt näringsliv. Definitionen av ett utländskt företag är att mer än hälften av 
aktiernas röstvärde innehas av en eller flera utländska ägare.  

I Halland svarar utländska företag för 16 
procent av antal anställda. Det är en ök-
ning med fyra procentenheter från år 2000. 
Ser man till antalet anställda var 6798 an-
ställda i företag i Halland med utländskt 
ägande 2000. 2012 hade den siffran ökat 
till 12 617. Nationellt är det utländska 
ägandet koncentrerat till storstadsregion-
erna. I stora drag är det en trend att det 
utländska ägandet ökar i Sverige.88  

 

Företagare i Halland 

Denna del beskriver hur stor andel av de sysselsatta i Halland som är företagare uppdelat på 
kvinnor och män, företagarnas åldersstruktur och hur könsfördelningen ser ut på bransch-

nivå. År 2012 uppgick andelen företagare 
av de sysselsatta i Halland till 10,6 pro-
cent. Andelen företagare är betydligt högre 
bland män än bland kvinnor, endast 6,1 
procent av de sysselsatta kvinnorna i Hall-
and är företagare medan 15 procent av de 
sysselsatta männen är företagare. Bland 
kommunerna är andelen företagare störst i 
Laholms och Kungsbacka kommuner. 

Sedan 2007 har andelen företagare bland de förvärvsarbetande i Halland minskat från 11,2 
till 10,6 procent. Detta trots att nyföretagandet ökat under samma period. Skälet till detta är 
att också antalet nedläggningar har ökat. Den ökade dynamiken i näringslivet kan i sin tur 
förklaras av en utveckling där allt fler unga och framför allt äldre startar företag. Både unga 
och äldre företagare tenderar att driva sina företag under en kortare tid.89 

Andelen företagare påverkas starkt av den stora andelen företagare i branschen jord- och 
skogsbruk. Regioner med en stor jordbrukssektor har därför också en stor andel företagare 
totalt sett. Andra branscher med en stor andel företagare är verksamhet inom annan service-
verksamhet, företagstjänster som juridik, ekonomi samt i byggverksamhet.  

 

                                                
88 Utländska företag 2012, Tillväxtanalys 2013 
89 SCB:s analys av företagens och arbetsställenas demografi (FAD) 

Andel	  företagare	  2007	  och	  2012
Sysselsatt	  dagbefolkning	  20-‐64	  år

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Hylte 11,5 12,0 4,8 5,3 8,5 9,1
Halmstad 11,5 10,9 4,6 4,5 8,1 7,8
Laholm 23,4 22,6 10,2 10,3 17,2 16,7
Falkenberg 17,4 15,9 6,4 5,9 12,1 11,0
Varberg 15,1 13,7 5,7 5,9 10,6 9,9
Kungsbacka 23,7 22,5 8,6 8,2 15,4 14,6
Hallands	  län 16,0 15,0 6,3 6,1 11,2 10,6

Män Kvinnor Totalt

Utländskt	  ägande	  2012

2012 2000 2012 2000
Halland 16 12 12	  617 6	  798
Riket 22 19 639	  340 446	  893
Västra	  Götaland 24 22 114	  964 88	  188
Skåne 25 21 86	  428 57	  834
Stockholm 32 21 202	  792 130	  236

Andel	  av	  
näringslivet	  (%)	  

Antal	  anställda
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   Annan serviceverksamhet, 
som bland annat består av 
frisörer, skönhetsvård och 
andra konsumenttjänster, är 
den enda bransch där företa-
gande är vanligare bland kvin-
nor än bland män. Stapeldia-
grammet nedan visar andelen 
företagare och förvärvsarbe-
tande i Halland i olika ålders-
grupper.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Det finns ett övergripande problem med generationsväxling bland företagare. I de äldre ål-
dersgrupperna finns det en större andel företagare i jämförelse med de förvärvsarbetande. 
Andelen företagare är också betydligt större i de äldre åldersgrupperna. I diagrammet särre-
dovisas andelen företagare i jord- och skogsbruk. I denna bransch finns det särskilt många 
äldre bland företagarna.  

Besöksnäringen i Halland 
Besöksnäringen har en stark omsättningsökning och nära 8 000 sysselsatta i Halland. Där-
med är det en betydelsefull sektor för Hallands ekonomi. Ser vi till turismens relativa bety-
delse för regionen ligger Halland på sjätte plats 2013 räknat som antalet gästnätter i kom-
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Åldersfördelning	  bland	  företagare	  och	  förvärvsarbetande	  i	  Halland	  län	  2012	  
Förvärvsarbetande	  naQbefolkning	  16+	  år	  

Andel	  företagare	  2012	  fördelat	  på	  kön	  och	  bransch
Andel	  av	  den	  sysselsatta	  dagbefolkningen	  20-‐64	  år

Män Kvinnor Total
Jordbruk,	  jakt	  och	  skogsbruk 69,2 43,4 63,5
Utvinning	  av	  mineral 8,2 6,1 8,0
Tillverkning 4,4 2,9 4,0
Försörjning	  av	  el,	  gas,	  värme	  och	  kyla 0,6 0,4 0,6
Vattenförsörjning;	  avloppsrening,	  avfallshantering	  och	  sanering 2,2 1,0 2,0
Byggverksamhet 20,3 9,7 19,5
Handel;	  reparation	  av	  motorfordon	  och	  motorcyklar 12,9 6,3 9,9
Transport	  och	  magasinering 9,5 2,6 7,7
Hotell	  och	  restaurang 19,7 8,0 13,3
Informations-‐	  och	  kommunikationsverksamhet 15,5 5,8 12,8
Finans-‐	  och	  försäkringsverksamhet 5,5 0,7 2,8
Fastighetsverksamhet 11,3 6,8 9,6
Verksamhet	  inom	  juridik,	  ekonomi,	  vetenskap	  och	  teknik 24,0 18,5 21,8
Uthyrning,	  fastighetsservice,	  resetjänster	  och	  andra	  stödtjänster 6,5 4,3 5,5
Offentlig	  förvaltning	  och	  försvar;	  obligatorisk	  socialförsäkring 0,0 0,0 0,0
Utbildning 2,6 0,8 1,2
Vård	  och	  omsorg;	  sociala	  tjänster 3,9 1,1 1,6
Kultur,	  nöje	  och	  fritid 18,2 11,8 15,0
Annan	  serviceverksamhet 17,9 32,2 27,3
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mersiellt boende (Hotell, vandrarhem, stugor, camping och kommersiellt uthyrda stugor och 
lägenheter). Fler övernattningar i kommersiella boendeanläggningar sker bara i de tre stor-
stadslänen samt i Dalarnas och Kalmar län.  
 
Vad gäller utvecklingen av antalet gästnätter placerar sig Halland på åttonde plats bland lä-
nen och har därmed en utveckling som är tydligt bättre än riksgenomsnittet under perioden 
2008-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uppfattning om besöksnäringens styrka som regional näring 
fås genom att beräkna antalet gästnätter i relation till regionens 
folkmängd, gästnätter per capita. Även med detta sätt att mäta 
kommer Halland på sjätte plats bland länen. Den stora skillnaden 
är att i storstadsregionerna, trots sitt stora antal gästnätter, domi-
nerar inte besöksnäringen lika mycket som i vissa traditionella 
vinter- eller sommarturistregioner.  

Halland är en campingregion. I inget annat län dominerar cam-
pingen det totala boendet i kommersiella anläggningar lika myck-
et som i Halland. Hela 61,4 procent av gästnätterna i Halland kan 
hänföras till campingen. Utöver Halland sticker även Kalmar län 
ut som en utpräglad campingregion. Minst andel campingboende 
finns i vinterdestinationerna Jämtland och Dalarna samt i Stock-
holms län. 
 
Den stora andelen campingboende i Halland är sannolikt också 
förklaringen till att andelen utländska besökare är liten. 2013 sva-

Antal	  gästnätter
per	  invånare	  2013
Jämtlands	  län 19,3
Dalarnas	  län 17,2
Gotlands	  län 14,6
Kalmar	  län 11,1
Norrbottens	  län 8,6
Hallands	  län 8,1
Värmlands	  län 7,4
Västerbottens	  län 6,0
Blekinge	  län 5,6
Riket 5,6
Västra	  Götalands	  län 5,3
Stockholms	  län 5,1
Kronobergs	  län 4,4
Västernorrlands	  län 4,4
Jönköpings	  län 4,2
Örebro	  län 4,0
Skåne	  län 3,8
Södermanlands	  län 3,7
Gävleborgs	  län 3,4
Östergötlands	  län 3,4
Uppsala	  län 3,1
Västmanlands	  län 2,6
Källa:	  SCB

Antal	  gästnätter*	  2013
och	  procentuell	  utveckling	  2008-‐2013

Antal Procent
Stockholms	  län 10	  987	  491 Stockholms	  län 17,1
Västra	  Götalands	  län 8	  569	  558 Kronobergs	  län 15,5
Skåne	  län 4	  791	  001 Norrbottens	  län 13,4
Dalarnas	  län 4	  769	  092 Gävleborgs	  län 13,2
Kalmar	  län 2	  586	  012 Uppsala	  län 12,1
Hallands	  län 2	  497	  878 Västerbottens	  län 10,8
Jämtlands	  län 2	  439	  223 Västra	  Götalands	  län 10,5
Norrbottens	  län 2	  152	  202 Hallands	  län 9,6
Värmlands	  län 2	  022	  417 Gotlands	  län 9,3
Västerbottens	  län 1	  563	  891 Skåne	  län 8,6
Östergötlands	  län 1	  494	  975 Östergötlands	  län 8,4
Jönköpings	  län 1	  428	  719 Riket 7,3
Örebro	  län 1	  141	  385 Värmlands	  län 7,0
Uppsala	  län 1	  061	  539 Västernorrlands	  län 5,1
Västernorrlands	  län 1	  054	  921 Blekinge	  län 4,0
Södermanlands	  län 1	  022	  911 Jönköpings	  län 3,4
Gävleborgs	  län 957	  480 Örebro	  län 3,4
Blekinge	  län 858	  429 Kalmar	  län 1,9
Gotlands	  län 833	  551 Västmanlands	  län 1,9
Kronobergs	  län 819	  584 Södermanlands	  län -‐0,5
Västmanlands	  län 683	  515 Jämtlands	  län -‐1,3
Riket 53	  735	  774 Dalarnas	  län -‐11,7
*Hotel l ,	  s tugbyar,	  vandrarhem,	  campingplatser	  och
kommers iel l t	  förmedlade	  privata 	  s tugor	  och	  lägenheter
Käl la :	  SCB

Gästnätter	  inom	  camping	  2013
Andel	  av	  totala	  antalet	  gästnätter

Procent
Hallands	  län 61,4
Kalmar	  län 57,8
Blekinge	  län 42,1
Örebro	  län 40,8
Västerbottens	  län 39,8
Värmlands	  län 38,0
Södermanlands	  län 33,6
Norrbottens	  län 32,7
Västra	  Götalands	  län 32,1
Västmanlands	  län 31,4
Uppsala	  län 29,9
Kronobergs	  län 28,6
Gävleborgs	  län 28,3
Riket 27,0
Östergötlands	  län 26,5
Västernorrlands	  län 26,5
Skåne	  län 24,8
Jönköpings	  län 23,2
Gotlands	  län 22,3
Dalarnas	  län 20,8
Jämtlands	  län 18,4
Stockholms	  län 5,3
Käl la :	  SCB
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rade utländska gäster bara för 11,3 procent av det totala antalet gästnätter i Halland. Bara 
Västernorrland och Gävleborg hade mindre andelar gäster från utlandet. 
 
Av de utländska gästerna i Halland kommer flertalet från grannländerna i norra Europa. Från 
Norge kommer exempelvis 3,6 procent av det totala antalet gäster, medan besökare från 
Danmark bara svarar för 1,7 procent av gästnätterna. Från kontinenten kommer flertalet från 
Tyskland, 3,5 procent av det totala antalet gästnätter. 
 
Gästnätternas	  fördelning	  på	  vissa	  av	  besökarnas	  hemländer	  2013
Andel	  i	  procent	  av	  det	  totala	  antalet	  gästnätter

Utlandet Därav	  vissa	  marknader:
totalt Danmark Norge Tyskland Norden Europa Världen Sverige

Kronobergs	  län 40,4 5,3 0,8 25,3 6,6 32,1 1,7 59,6
Värmlands	  län 37,4 2,1 19,7 6,6 22,3 11,6 3,5 62,6
Stockholms	  län 32,8 1,3 2,4 3,9 5,6 16,5 10,7 67,2
Norrbottens	  län 31,3 0,5 15,5 5,1 18,8 10,5 2,1 68,7
Jönköpings	  län 28,7 5,1 1,5 12,4 7,8 18,9 2,1 71,3
Västra	  Götalands	  län 27,9 1,7 12,5 4,3 14,7 9,4 3,8 72,1
Blekinge	  län 24,5 3,9 1,2 13,6 5,4 17,9 1,2 75,5
Riket 24,0 2,0 6,1 4,8 9,2 10,9 3,9 76,0
Västerbottens	  län 23,9 0,4 15,3 2,0 17,5 5,1 1,2 76,1
Jämtlands	  län 22,5 1,4 13,8 1,5 16,6 5,6 0,3 77,5
Skåne	  län 22,0 3,6 1,4 6,2 5,7 12,7 3,6 78,0
Örebro	  län 19,5 0,6 7,1 4,7 8,9 8,8 1,8 80,5
Östergötlands	  län 16,8 1,1 1,1 4,9 3,5 10,3 3,0 83,2
Kalmar	  län 16,6 2,5 2,0 8,3 5,1 10,9 0,5 83,4
Uppsala	  län 14,8 0,6 1,6 2,9 3,3 7,5 4,0 85,2
Södermanlands	  län 14,7 0,6 0,7 5,7 2,1 11,1 1,5 85,3
Västmanlands	  län 14,0 0,7 1,3 3,2 3,3 7,5 3,2 86,0
Dalarnas	  län 13,6 4,7 3,3 1,9 8,3 4,7 0,6 86,4
Gotlands	  län 12,2 1,3 2,4 3,7 5,0 6,3 0,8 87,8
Hallands	  län 11,3 1,7 3,6 3,5 5,6 5,3 0,5 88,7
Västernorrlands	  län 11,0 0,4 4,1 1,7 5,5 4,7 0,7 89,0
Gävleborgs	  län 8,6 0,5 1,7 1,6 3,2 4,0 1,5 91,4
Käl la :	  SCB  
 

Region Halland följer sedan 2003 besöksnäringens ge-
nerella utveckling med data från SCB:s företagsregister. 
I denna statistik mäts utvecklingen i turismens kärn-
branscher och branscher som är nära relaterade till och 
beroende av besöksnäringen. Exempel på sådana 
branscher är livsmedelshandel, shopping, transport och 
underhåll bland annat i form av byggnadshantverk.  

Tabellen härintill visar hur stor andel av olika branscher som schablonmässigt räknas till be-
söksnäringen.90 
 
Jämför vi de upplevelserelaterade näringarnas storlek och förändring med andra branscher 
förstärks bilden av en växande sektor. Antalet sysselsatta har under perioden 2003-2012 
ökat med närmare 60 procent i Halland vilket ska jämföras med att hela arbetsmarknaden i 
Halland under samma period växte med drygt 32 procent. Antalet anställda inom besöksnä-
ringen ökar i alla hallandskommunerna.  Mest ökar antalet sysselsätta Falkenbergs och Var-

                                                
90 Turismens i Halland – En analys av turister och turismen i Halland och ess betydelse för regionens ekonomi, 
Kairos Futures, 2005 

Beräkningsandelar:
Arrangemang & aktiviteter 100 procent
Boende & konferens 100 procent
Kapitalvaror 10 procent
Livsmedel 10 procent
Restaurang & bar 100 procent
Shopping 33 procent
Transport 10 procent
Underhåll 10 procent
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bergs kommuner. Det är också dessa 
kommuner som har flest anställda i turistre-
laterade branscher.  
 
Besöksnäringen har även en bra ekono-
miska utveckling. Totalt sett ökade omsätt-
ningen i turistrelaterade branscher med 
67,6 procent under perioden 2003-2012. 
Mest ökade omsättningen i en av besöks-

näringens kärnbranscher, arrangemang & aktiviteter, som mer än fördubblade sin omsätt-
ning. Stor omsättningsökning uppvisar också restaurangbranschen och underhåll i form av 
byggnadsarbete. 
 
Besöksnäringens	  omsättning	  fördelat	  på	  delbransch,	  Mkr.	  Löpande	  priser

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Differens Procent
Arrangemang	  &	  Aktiviteter 856 989 1	  039 1	  389 1	  433 1	  519 1	  537 1	  655 1	  764 1	  792 936 109,3
Boende	  &	  Konferens 704 709 783 861 927 936 908 989 1	  078 1	  140 436 62,0
Kapitalvaror 51 61 63 79 90 90 98 102 93 94 43 84,3
Livsmedel 508 523 521 576 581 640 712 738 763 792 284 55,8
Restaurang	  &	  Bar 1	  089 1	  162 1	  204 1	  370 1	  566 1	  679 1	  789 1	  903 1	  973 2	  084 995 91,3
Shopping 1	  984 2	  108 2	  213 2	  419 2	  576 2	  617 2	  664 2	  765 2	  861 2	  923 939 47,3
Transport 344 356 392 399 324 381 315 371 425 432 87 25,3
Underhåll 66 92 110 112 119 120 131 143 141 133 67 101,6
Totalt 5	  603 6	  000 6	  325 7	  205 7	  616 7	  983 8	  154 8	  665 9	  097 9	  390 3	  787 67,6

Besöksnäringens	  omsättning	  fördelat	  på	  kommun,	  Mkr.	  Löpande	  priser
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Differens Procent

Hallands	  län 5	  603 6	  000 6	  181 7	  205 7	  616 7	  983 8	  154 8	  665 9	  097 9	  390 3	  787 67,6
Hylte 73 73 80 92 95 103 105 99 97 95 22 29,5
Halmstad 1	  996 2	  194 2	  237 2	  527 2	  687 2	  664 2	  586 2	  712 2	  842 2	  839 843 42,2
Laholm 271 287 303 337 303 300 364 406 448 384 113 41,6
Falkenberg 1	  342 1	  426 1	  528 1	  831 1	  941 2	  100 2	  243 2	  433 2	  534 2	  732 1	  390 103,5
Varberg 963 1	  004 1	  101 1	  254 1	  369 1	  489 1	  529 1	  580 1	  687 1	  739 775 80,5
Kungsbacka 958 1	  015 1	  075 1	  163 1	  220 1	  326 1	  329 1	  428 1	  485 1	  598 641 66,9
Källa:	  SCB,	  Företagsregistret

Utveckling	  2003-‐2012

 
Bland kommunerna ökar omsättningen i de turistrelaterade branscherna klart mest i Falken-
berg, vilket till största delen kan förklaras med snabbt ökande försäljning vid handelsområdet 
i Ullared. Även Varbergs och Kungsbacka kommuner uppvisar en stark ökning av de turistre-
laterade branschernas omsättning. Sammantaget växer besöksnäringen mer i den norra de-
len av Halland än i den södra både vad gäller omsättning och antal anställda i företagen. 
 

För att sammanfatta har besöksnäringen en vital roll i den halländska ekonomin, med en 
betydligt högre tillväxttakt än de flesta andra branscher. Besöksnäringen omsätter över 9 
miljarder kronor, genererar nästan 8000 arbetstillfällen och Halland är den 6:e starkaste tu-
ristregionen i landet. 
Besöksnäringen är starkt dominerad av camping. Till problembilden hör att Halland ha få 
utländska besökare. 
 
 
 

Besöksnäringens	  sysselsättning	  fördelat	  på	  delbransch
2003 2012 Differens Procent

Riket 182	  406 250	  188 67	  782 37,2
Halland 4	  959 7	  797 2	  838 57,2
Hylte 65 89 25 38,0
Halmstad 1	  884 2	  554 670 35,6
Laholm 264 381 117 44,3
Falkenberg 940 1	  649 710 75,5
Varberg 992 1	  743 751 75,7
Kungsbacka 811 1	  379 568 70,1
Källa:	  SCB,	  Företagsregistret
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Näringslivets utveckling  
I denna del studeras strukturomvandlingen, den ekonomiska utvecklingen i företagen och 
nyföretagandet i Halland.  

Strukturomvandling 

Under de senaste årtiondena har det skett en snabb förskjutning av sysselsättning från till-
verkningsindustrin och offentliga tjänster till den privata tjänstesektorn. Denna strukturom-
vandling drivs på av globaliseringen och den tekniska utvecklingen. Mellan 1993 och 2011 
har de privata tjänsternas andel av den totala sysselsättningen ökat från 30 till 42,4 procent. 
Tillverkningsindustrins andel av sysselsättningen minskade mellan 1993 och 2011 från 17 
procent till 13,4 procent. Samtidigt har de offentliga tjänsternas andel minskat från 37 procent 
till 28,7 procent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Förskjutningen från industri till privat tjänstesektor har flera förklaringar. Den viktigaste fak-
torn är en omfattande produktivitetsutvecklingen inom industrin, vilken har fört med sig ett 
minskat behov av arbetskraft. Ytterligare förklaringar är att mindre kvalificerad industripro-
duktion i allt större utsträckning förlagts till låglöneländer, och en omfattande outsourcing från 
industribranscher till tjänstebranscher. Det senare som en följd av ett ökat fokus på kärn-
verksamheten inom industriföretagen.91 

Diagrammet nedan visar sysselsättningsutvecklingen i olika branscher under perioden 2007-
2011. Mönstret är att sysselsättningen inom tillverkningsindustrin minskar medan framför allt 
tjänstebranscherna handel och företagstjänster ökar sin sysselsättning.  

 

                                                
91 Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland, Rapport 2013:2 
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På sikt leder branschernas utveckling till en förändring av branschstrukturen i stort. Tillverk-
ningsindustrin sysselsätter allt färre medan sysselsättningen i handeln, utbildning, vård och 
omsorg ökar.  

Bland de halländska kommunerna avviker branschstrukturen i Hylte tydligt från övriga kom-
muner. Där domineras arbetsmarknaden starkt av tillverkningsindustrin. Då globaliseringen 
och den tekniska utvecklingen utsätter tillverkningsindustrin för ett särskilt stort omvandlings-
tryck står kommuner med en stor tillverkningsindustri inför delvis annorlunda utmaningar än 
kommuner som domineras av tjänstenäringar. I allmänna ordalag finns det olika behov och 
utmaningar i olika delar av länet.  

Ekonomisk utveckling i näringslivet 

Efter en lång tid med positiv befolkningsutveckling har Halland etablerat sig som en av de 
regionerna med bäst ekonomisk utveckling. Som tidigare har redovisats kan detta avläsas i 
ökande bruttoregionprodukt, bra sysselsättningsutveckling och höga förvärvsfrekvenser. I det 
följande visas att även näringslivet har en god ekonomisk utveckling. 
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-  
 
Omsättningen i näringslivet, definierat som momsredovisande företag, ökade mellan år 2000 
och 2011 med nästan 57 procent, vilket placerar näringslivet i Halland på tredjeplats jämfört 
med övriga län. På kommunnivå ökar näringslivets omsättning mest i Kungsbacka och Var-
bergs kommuner. Halmstad, Laholm och Falkenberg ligger på eller strax under länsgenom-
snittet medan Hylte uppvisar en minskande omsättning i näringslivet.  

Den totala omsättningen påverkas av befolkningsutvecklingen, som resulterar i större lokala 
marknader, antalet företag och de enskilda företagens försäljning. Genom att studera om-
sättningen per företag (arbetsställe) ges en uppfattning om de enskilda företagens försälj-
ning. Även här står sig det halländska näringslivet väl i en nationell jämförelse. På kommun-
nivå har omsättningen per företag utvecklats bäst i Varbergs kommun. Hyltes relativt svaga 
utveckling kan sannolikt förklaras av att kommunens näringsliv drabbades hårdare av finans-
krisen 2008-2009, som en följd av dess stora inslag av industriföretag. 

Tidigare när näringslivets strukturomvandling beskrivs konstaterade vi att tillverkningsindu-
strin betyder allt mindre för sysselsättningen medan handeln, utbildning, vård och omsorg 
betyder allt mer. Tittat vi på de mest växande branscherna i Halland sett till omsättning be-
kräftas den bilden. 

 

Omsättning	  totalt,	  miljoner	  kronor Omsättning	  per	  arbetsställe,	  miljoner	  kronor
Omsättning	  i	  momsredovisande	  företag Omsättning	  i	  momsredovisande	  företag

2000 2011 Differens Procent 2000 2011 Differens Procent
Västerbotten 102	  465 172	  560 70	  095 68,4 Västerbotten 4,5 7,0 2,5 54,9
Uppsala 99	  592 163	  569 63	  977 64,2 Jönköping 5,4 7,1 1,7 31,7
Halland 113	  930 178	  668 64	  738 56,8 Västernorrland 5,1 6,5 1,4 28,0
Skåne 612	  624 922	  429 309	  805 50,6 Uppsala 3,9 4,7 0,9 22,8
Jönköping 168	  806 252	  489 83	  683 49,6 Riket 5,8 7,1 1,3 22,7
Västmanland 122	  438 179	  402 56	  964 46,5 Västmanland 5,7 7,0 1,3 22,3
Stockholm 1	  686	  704 2	  430	  187 743	  483 44,1 Skåne 5,3 6,4 1,1 19,9
Riket 5	  447	  404 7	  744	  097 2	  296	  693 42,2 Halland 4,0 4,8 0,8 19,3
Västra	  Götaland 998	  241 1	  371	  465 373	  224 37,4 Kronoberg 6,1 7,0 0,9 14,5
Södermanland 106	  363 144	  435 38	  072 35,8 Norrbotten 4,9 5,5 0,6 13,1
Västernorrland 124	  599 167	  698 43	  099 34,6 Västra	  Götaland 6,8 7,5 0,8 11,4
Kronoberg 105	  186 140	  150 34	  964 33,2 Södermanland 4,7 5,2 0,5 11,1
Östergötland 213	  280 266	  007 52	  727 24,7 Stockholm 8,5 9,4 0,9 10,0
Kalmar 99	  101 121	  727 22	  626 22,8 Gävleborg 5,1 5,5 0,4 7,8
Gävleborg 129	  956 159	  465 29	  509 22,7 Kalmar 4,3 4,5 0,2 3,9
Norrbotten 109	  170 133	  258 24	  088 22,1 Östergötland 5,9 6,0 0,1 1,6
Jämtland 52	  089 61	  068 8	  979 17,2 Örebro 5,8 5,9 0,1 1,0
Örebro 143	  592 163	  617 20	  025 13,9 Jämtland 3,4 3,4 0,0 1,0
Värmland 119	  396 133	  886 14	  490 12,1 Värmland 4,6 4,6 0,0 -‐0,2
Gotland 23	  811 24	  642 831 3,5 Dalarna 5,1 4,6 -‐0,5 -‐9,1
Dalarna 142	  112 143	  154 1	  042 0,7 Blekinge 5,7 4,7 -‐1,1 -‐18,8
Blekinge 74	  959 70	  259 -‐4	  700 -‐6,3 Gotland 3,5 2,8 -‐0,7 -‐20,7

Kungsbacka 18	  886 35	  666 16	  780 88,8 Varberg 4,7 6,3 1,6 33,7
Varberg 24	  520 43	  275 18	  755 76,5 Halmstad 4,3 5,5 1,2 27,6
Halmstad 36	  928 57	  978 21	  050 57,0 Laholm 2,6 3,3 0,7 26,4
Laholm 7	  090 11	  061 3	  971 56,0 Kungsbacka 3,0 3,7 0,7 24,9
Falkenberg 16	  876 24	  847 7	  971 47,2 Falkenberg 3,8 4,4 0,6 16,4
Hylte 9	  630 5	  841 -‐3	  789 -‐39,3 Hylte 10,9 5,6 -‐5,2 -‐48,1
Käl la :	  SCB,	  rAps-‐RIS
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Mest	  växande	  branscher	  i	  Halland	  2004-‐2012
Omsättningsutveckling	  2004-‐2012	  i	  aktiebolag,	  miljoner	  kronor

Omsättning
2012 	  2004-‐2012 Procent

U25	  detaljhandel	  utom	  med	  motorfordon	  och	  motorcyklar 23	  212	  335 11	  390	  958 96,4
U24	  parti-‐	  och	  provisionshandel	  utom	  med	  motorfordon 26	  395	  703 10	  944	  203 70,8
U22	  byggverksamhet 10	  278	  583 6	  200	  907 152,1
U19	  försörjning	  av	  el,gas,	  värme	  och	  kyla 10	  366	  300 4	  400	  195 73,8
U26	  transport	  och	  magasinering 7	  614	  475 4	  387	  702 136,0
U23	  handel	  samt	  reparation	  av	  motorfordon	  och	  motorcyklar 6	  858	  040 2	  238	  829 48,5
U35	  fastighetsverksamhet 4	  731	  820 1	  888	  682 66,4
U06	  pappers-‐	  och	  pappersvarutil lverkning 9	  243	  079 1	  770	  511 23,7
U03	  framställning	  av	  l ivsmedel,	  drycker	  och	  tobak 6	  245	  747 1	  298	  762 26,3
U05	  til lverkning	  av	  trä	  och	  varor	  av	  trä,	  rotting	  o.d.	  utom	  möbler 3	  082	  142 1	  200	  122 63,8
U14	  til lverkning	  av	  metallvaror	  utom	  maskiner	  och	  apparater 4	  483	  773 1	  173	  839 35,5
U13	  stål-‐	  och	  metallframställning 2	  795	  100 1	  103	  047 65,2
U28	  hotell-‐	  och	  restaurangverksamhet 2	  086	  087 1	  004	  011 92,8
U17	  övrig	  ti l lverkning 3	  700	  478 975	  131 35,8
U38	  arkitekt-‐	  och	  teknisk	  konsultverksamhet;	  teknisk	  provning	  och	  analys 1	  477	  417 774	  261 110,1
U51	  annan	  serviceverksamhet	  och	  personliga	  tjänster 969	  554 772	  710 392,5
U37	  verksamheter	  som	  utövas	  av	  huvudkontor;	  konsulttjänster	  ti l l 	  företag 1	  398	  751 771	  642 123,0
U01	  jordbruk,	  skogsbruk	  och	  fiske 1	  983	  930 711	  838 56,0
U47	  hälso-‐	  och	  sjukvård 1	  051	  135 666	  785 173,5
U32	  finansiella	  tjänster	  utom	  försäkring	  och	  pensionsfondsverksamhet 1	  458	  017 662	  384 83,3

Utveckling

 
Källa: Simplerdatabasen, Grufman-Reje AB 
 

Detaljhandel och parti- och provisionshandel är kraftigt dominerande branscher i Halland sett 
till omsättning, och dessa branscher har också utvecklats starkt de senaste åren. Den starka 
utvecklingen förklaras av en positiv befolkningsökning, växande lokala marknader och starka 
handelscentrum, såsom Kungsmässan i Kungsbacka kommun och Ullared i Falkenbergs 
kommun, vilka lockar besökare också utifrån länet att konsumera i Halland. 

 

Nyföretagande 

Tittar vi på nyföretagandet i Halland uppgick antalet nya företag i Hallands län år 2012 till 
knappt 2 100. Detta var en fördubbling av nyföretagandet i förhållande till perioden 1995-
2004, då det startades cirka 1000 nya företag per år. Därefter har nyföretagandet ökat kraf-
tigt, med en topp 2011 då det startades 2 261 nya företag i Halland. 
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Nyföretagandet i Halland, uttryckt som antalet nya företag per 1000 invånare, ligger på unge-
fär samma nivå som i riket i genomsnitt. Etableringsfrekvensen är klart högst i Stockholms 
län följt av Gotland och Skåne. Halland ligger totalt sett på femte plats. Bland kommunerna i 
Halland är etableringsfrekvensen högst i Kungsbacka kommun och lägst i Hylte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Specialisering 
I kapitel tre beskrevs hur näringslivet utsätts för ett omvandlingstryck som bland annat leder 
till en ökad specialisering. I denna del studeras det halländska näringslivets specialisering.  

Specialiseringskvot 

Specialiseringskvoten är ett mått på en branschs andel av sysselsättningen i länet jämfört 
med den genomsnittliga för riket. En kvot på 2,0 innebär att länet har en andel som är dub-
belt så stor som rikets och 1,0 att man har samma andel som riket. En hög specialiserings-
kvot innebär således en överrepresentation av branschen och en låg specialiseringskvot det 
motsatta.  

 

Nya	  företag	  per	  1000	  invånare	  2012

Stockholms	  län 9,9 Stockholms	  län 20,8 Stockholms	  län 15,8
Gotlands	  län 9,3 Skåne	  län 16,0 Gotlands	  län 13,1
Jämtlands	  län 8,8 Gotlands	  län 15,8 Skåne	  län 12,1
Uppsala	  län 8,6 Riket 14,5 Riket 11,5
Skåne	  län 8,1 Uppsala	  län 14,4 Uppsala	  län 11,4
Hallands	  län 7,9 Hallands	  län 14,3 Hallands	  län 11,3
Kronobergs	  län 7,8 Jämtlands	  län 14,2 Jämtlands	  län 11,1
Riket 7,8 Västra	  Götalands	  län 13,0 Västra	  Götalands	  län 10,7
Västmanlands	  län 7,7 Södermanlands	  län 12,0 Dalarnas	  län 10,0
Örebro	  län 7,6 Värmlands	  län 11,8 Södermanlands	  län 9,9
Västra	  Götalands	  län 7,5 Västernorrlands	  län 11,6 Kronobergs	  län 9,5
Dalarnas	  län 7,0 Norrbottens	  län 11,6 Örebro	  län 9,4
Blekinge	  län 6,5 Dalarnas	  län 11,5 Västmanlands	  län 9,4
Östergötlands	  län 6,3 Gävleborgs	  län 11,4 Gävleborgs	  län 9,3
Gävleborgs	  län 6,2 Västmanlands	  län 11,3 Östergötlands	  län 9,1
Västerbottens	  län 6,1 Blekinge	  län 10,5 Värmlands	  län 9,0
Jönköpings	  län 6,0 Östergötlands	  län 10,4 Västerbottens	  län 9,0
Kalmar	  län 6,0 Jönköpings	  län 10,4 Blekinge	  län 8,9
Norrbottens	  län 6,0 Västerbottens	  län 10,4 Kalmar	  län 8,8
Södermanlands	  län 5,8 Kalmar	  län 10,2 Västernorrlands	  län 8,8
Västernorrlands	  län 5,7 Örebro	  län 10,1 Norrbottens	  län 8,6
Värmlands	  län 5,5 Kronobergs	  län 9,9 Jönköpings	  län 8,5
Källa:	  Til lväxtanalys

Kungsbacka 14,0
Data	  saknas	  för	  nyföretagandet	  på	  kommunnivå Varberg 11,2
uppdelat	  på	  kön Falkenberg 10,4

Halmstad 10,3
Laholm 10,1
Hylte 7,8

Kvinnor Män Totalt
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Specialiseringskvot	  2011
Branscher	  som	  är	  överrepresenterade	  i	  Halland	  jämfört	  med	  riksgenomsnittet

Specialiserings Sysselsatta Syss.utv
kvot 2011 2007-‐2011

U04	  textil-‐,	  beklädnads-‐	  och	  lädervarutillverkning 3,3 822 -‐264
U19	  försörjning	  av	  el,gas,	  värme	  och	  kyla 2,9 2	  244 23
U06	  pappers-‐	  och	  pappersvarutillverkning 2,2 2	  069 -‐177
U12	  tillverkning	  av	  andra	  icke-‐metalliska	  mineraliska	  produkter 1,9 1	  005 -‐15
U11	  tillverkning	  av	  gummi-‐	  och	  plastvaror 1,8 1	  119 -‐175
U03	  framställning	  av	  livsmedel,	  drycker	  och	  tobak 1,7 2	  823 5
U01	  jordbruk,	  skogsbruk	  och	  fiske 1,6 4	  552 1151
U21	  avfallshantering,	  återvinning	  och	  sanering 1,4 574 71
U07	  grafisk	  produktion	  och	  reproduktion	  av	  inspelningar 1,4 642 -‐224
U14	  tillverkning	  av	  metallvaror	  utom	  maskiner	  och	  apparater 1,4 2	  980 -‐503
U17	  övrig	  tillverkning 1,3 1	  114 -‐576
U25	  detaljhandel	  utom	  med	  motorfordon	  och	  motorcyklar 1,3 10	  075 547
U24	  parti-‐och	  provisionshandel	  utom	  med	  motorfordon 1,2 7	  479 726
U05	  tillverkning	  av	  trä	  och	  varor	  av	  trä,	  rotting	  o.d.	  utom	  möbler 1,2 1	  137 -‐305
U23	  handel	  samt	  reparation	  av	  motorfordon	  och	  motorcyklar 1,2 2	  446 80
U20	  vattenförsörjning	  och	  avloppsrening 1,2 180 12
U22	  byggverksamhet 1,2 10	  525 1337
U49	  öppna	  sociala	  insatser 1,1 6	  726 726
U46	  utbildning 1,1 15	  014 48
U40	  reklam	  och	  marknadsundersökning 1,1 915 101
U28	  hotell-‐	  och	  restaurangverksamhet 1,0 4	  144 376
U47	  hälso-‐	  och	  sjukvård 1,0 8	  611 -‐683  
 
* Den kraftiga ökningen av antalet sysselsatta i Jord- och skogsbruk beror på en definitionsändring som innebar 
att fler pensionerade jord- och skogsägare klassas som sysselsatta. Källa: SCB, rAps-databasen. Att branschen 
U12 gråmarkerats beror på att Pilkington i Halmstad fortfarande fanns med i statistiken 2011. 
 
Arbetsmarknaden i Halland är enligt detta sätt att beskriva specialiserad på textil- och be-
klädnadsindustri, el-, gas- och värmeproduktion och pappers- och pappersvarutillverkning. I 
dessa branscher förklaras överrepresentationen av ett litet antal stora och dominerande före-
tag. Andra branscher med en hög specialiseringskvot och många anställda, som U11 till-
verkning av gummi- och plastvaror, U03 framställning av livsmedel, drycker och tobak, U01 
jordbruk, skogsbruk och fiske, U07 grafisk produktion och reproduktion av inspelningar samt 
U14 tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater, kännetecknas däremot av en 
större spridning på fler mindre företag.  

Hallands arbetsmarknad är specialiserad till branscher som har en svag sysselsättningsut-
veckling. Det gäller särskilt de industribranscher som är överrepresenterade i Halland jämfört 
med riksgenomsnittet.  Exempel på detta är textilindustrin, pappers- och pappersvaruindustri, 
grafisk industri och metallindustri. Handel, både detaljhandel och partihandel, är exempel på 
branscher som är överrepresenterade i Halland och som också har en stark sysselsättnings-
utveckling. Även byggverksamhet har en stark sysselsättningsutveckling. 

Generellt ökar privat och offentlig tjänsteverksamhet sysselsättningen mer än de varuprodu-
cerande branscherna. Detta är en utveckling som Halland har gemensamt med resten av 
Sverige, men som förstärks av den stora inflyttningen till regionen.  

Bland de branscher som är underrepresenterade i Halland finns några som har en stark 
sysselsättningsutveckling. Exempel på detta är rese-, bevaknings- och kontorstjänster, per-
sonalrelaterade tjänster och teknisk konsultverksamhet. Särskilt värt att notera är att data-
konsult- och informationsverksamhet, som är en i Halland liten och starkt underrepresente-
rad bransch, har haft en stark utveckling de senaste åren. 

Lite förenklat kan det konstateras att de branscher som är överrepresenterade i Halland, 
flera varuproducerande branscher, har en svag eller negativ sysselsättningsutveckling. Sam-
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tidigt har tjänstesektorn, som är mer eller mindre underrepresenterad i Halland, har en stark 
sysselsättningsutveckling. Långsamt närmar sig Hallands arbetsmarknad en sammansätt-
ning som liknar det svenska genomsnittet.  

Specialiseringskvot	  2011
Branscher	  som	  är	  underrepresenterade	  i	  Halland	  jämfört	  med	  riksgenomsnittet

Specialiserings Sysselsatta Syss.utv
kvot 2011 2007-‐2011

U48	  vård	  och	  omsorg	  med	  boende 0,9 6	  084 213
U26	  transport	  och	  magasinering 0,9 5	  096 198
U42	  uthyrning	  och	  leasing 0,9 325 66
U35	  fastighetsverksamhet	   0,9 1	  821 6
U51	  annan	  serviceverksamhet	  och	  personliga	  tjänster 0,9 2	  889 121
U50	  kultur,	  nöje	  och	  fritid 0,9 2	  128 55
U44	  rese-‐,	  bevaknings-‐,	  fastighetsservice-‐	  och	  kontorstjänster	  m.m. 0,8 3	  596 1258
U45	  offentlig	  förvaltning	  och	  försvar;	  obligatorisk	  socialförsäkring 0,8 5	  711 662
U37	  verks.som	  utövas	  av	  huvudkontor;	  konsulttjänstrer	  till	  företag 0,7 1	  157 322
U36	  juridisk	  och	  ekonomisk	  konsultverksamhet 0,7 957 93
U27	  post-‐	  och	  kurirverksamhet 0,7 788 -‐111
U41	  andra	  specialiserade	  företagstjänster	  inkl.	  veterinärverksamhet 0,7 629 119
U43	  arbetsförmedling,	  bemanning	  och	  andra	  personalrel.tjänster 0,7 1	  661 351
U32	  finansiella	  tjänster	  utom	  försäkring	  och	  pensionsfondsverks. 0,7 1	  089 -‐58
U38	  arkitekt-‐	  och	  teknisk	  konsultverks.	  teknisk	  provning	  och	  analys 0,6 1	  586 383
U29	  förlagsverksamhet,	  film-‐,	  video-‐	  och	  tv-‐programprod.	   0,6 913 -‐65
U18	  reparationer	  och	  installationer	  av	  maskiner	  och	  apparater 0,6 380 36
U16	  transportmedelstillverkning 0,5 1	  206 -‐193
U15	  tillverkning	  av	  datorer,	  elektronikvaror,	  optik,	  elappparatur	  mm. 0,5 1	  832 -‐222
U34	  stödtjänster	  till	  finansiella	  tjänster	  och	  försäkring 0,5 187 1
U09	  tillverkning	  av	  kemikalier	  och	  kemiska	  produkter 0,4 223 -‐174
U02	  utvinning	  av	  mineral 0,4 106 12
U33	  försäkring	  och	  pensionsfondsverks.	  utom	  obl.	  socialförsäkring	   0,4 253 11
U31	  dataprogrammering,	  datakonsultverks.och	  informationstjänster 0,3 875 225
U39	  vetenskaplig	  forskning	  och	  utveckling 0,2 132 -‐5
U13	  stål-‐	  och	  metallframställning 0,2 166 -‐56
U30	  telekommunikation 0,1 84 -‐60
U10	  tillverkning	  av	  farmaceutiska	  basprodukter	  och	  läkemedel 0,0 17 3  
 
Branschöverskridande kompetensknippen i Halland 

Här tittar vi på specialisering och inbäddning för att ge en bild av Hallands näringslivsprofil. 
Specialisering avser hur många anställda det finns i en bransch i Halland i förhållande till 
antalet anställda i riket. Inbäddning är hur väl branscher använder de kompetenser som finns 
tillgängliga regionalt. En god inbäddning förbättrar företagens möjligheter till kunskapsutbyte, 
kompetensförsörjning och innovation. Att titta just på humankapital och kompetens motiveras 
av dess centrala betydelse för företags konkurrenskraft.  

Det går att få en fördjupad förståelse för näringslivets utvecklingsmöjligheter genom att stu-
dera hur olika branscher använder samma typ av kompetens, det vill säga hur inbäddade det 
är i den regionala kompetensstrukturen. Det är betydligt mer sannolikt att ekonomin utveck-
las inom branscher som är relaterade till det som redan finns i en region. Nya branscher, ny 
produktion eller ny arbetsdelning uppstår sällan ur intet. Därför är branscher inbäddning ett 
underlag för att peka ut styrkeområden inom den regionala tillväxtpolitiken. 

Halland har flera betydelsefulla specialiserade branscher inom jord- och skogsbruk och till-
verkningsindustrin. Inom jordbruk och livsmedel, och vissa av de verkstadsindustriella 
branscherna, har Halland många starka och väl inbäddade branscher. Inom dessa sektorer 
är Hallands ekonomiska struktur inte reducerad bara till enskilda branscher i kompetensknip-
pet, utan de viktigaste relaterade branscherna är också viktiga i Hallands ekonomiska struk-
tur. Dessa specialiserade branscher är väl inbäddade i den regionala kompetensstrukturen. 
Det motsatta gäller då också med en slående tydlighet de sektorer där regionen är svagare 
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specialiserad som exempelvis IT och delar av tjänstesektorn. Här är de regionala aktörerna 
omgivna av tämligen svaga regionala resursstrukturer, relativt sett.92  

Hallands	  mest	  specialiserade	  och	  starkast	  inbäddade	  branscher
över	  100	  anställda
Mest	  specialiserade	   Starkast	  inbäddade	  
Dryck	   Veterinärer	  
Textil	   Livsmedelspartihandel	  
Centrallager	  och	  magasin	   Papper	  
Elverk,	  elnätföretag	   Jordbrukspartihandel	  
Camping	   Djurskötsel	  
Papper	   Odling	  
	   Blandat	  jordbruk	  
Källa:	  Branschöverskridande	  kompetensknippen,	  Martin	  Henning	  2014  
 
Vi kan konstatera att om vi tittar på det halländska näringslivet i relation till riket så är företrä-
desvis jord- och skogsbruk samt olika livsmedelsbranscher, som sticker ut. Dessa 
branschers specialisering och inbäddning skapar förutsättningar för att vidareutveckla, diver-
sifiera och stärka dessa områden. 

Innovationskraft  
Globalisering, ökad internationell konkurrens och teknisk utveckling tillskrivs en allt större 
betydelse för näringslivets innovationskraft.93 För att kunna göra bedömningar av en regions 
innovationsförmåga har organisationen Reglab, vilken är ett forum för lärande om regional 
utveckling, tagit fram ett innovationsindex. Indexet syftar till att ge en helhetsbild av innovat-
ionsförmågan i en region enligt tre dimensioner: grundförutsättningar, förnyelseförmåga och 
marknadsförmåga.94  

Grundförutsättningar: Dessa bestäms av faktorer som är viktiga för att skapa ett öppet och 
kreativt klimat där individer, och därmed idéer, möts och utvecklas. Det gäller faktorer som 
öppenhet, mångfald och tolerans, den generella utbildningsnivån och rörligheten på arbets-
marknaden.  

Förmåga till förnyelse: Hit räknas en regions förmåga att möta och utvecklas i takt med 
omvärldens förändringstryck. Centrala faktorer är förmåga till nyskapande i näringslivet, att 
det finns ett positivt klimat och en positiv attityd till förändring och förnyelse, samt att det finns 
tillgång till resurser för innovation.  

Förmåga att kommersialisera en idé på en marknad: Till detta område räknas faktorer 
som näringslivets öppenhet och internationella kopplingar, liksom tillgång till kapital och kun-
skap om att förpacka och skydda en innovation genom design, varumärke eller patentskydd.  

De faktorer som bestämmer förnyelseförmåga och marknadsförmåga är i högre grad på-
verkbara, och mer snabbföränderliga, än vad som är fallet med grundförutsättningarna. Hal-
lands grundförutsättningar bedöms som goda om man jämför med övriga län. Grundförut-
sättningarna är starka i regioner med en långvarig positiv befolkningsutveckling. Inflyttningen 
leder långsiktigt till hög utbildningsnivå och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. 

                                                
92 Branschöverskridande kompetensknippen, Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur. Institutionen för 
kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, Martin Henning och Ljubica Nedelkoska, 2014. 
93 Kunskapsplattform för Halland 2020, Karios Futures 2012 
94 Reglab. Innovationsindex 2013, Regional förmåga till ekonomisk förnyelse 
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Indexvärde 100 motsvarar värdet för samtliga regioner i Sverige. Detta innebär att flertalet av 
regionerna hamnar under det genomsnittliga indexvärdet, då storstäderna – framför allt 
Stockholm – får höga värden. 

 
 
Hallands förmåga till förnyelse och att kommersialisera en idé på en marknad bedöms som 
relativt låga jämfört med andra län. Förnyelseförmågan är högst i de stora universitetsreg-
ionerna och i regioner med stora och kunskapsintensiva företag. Den halländska småföre-
tagsstrukturen, med företag som normalt har små FoU-investeringar och som anställer få 
akademiker, förklarar Hallands mycket låga indexvärde på förnyelseförmågan. Hallands rela-
tivt svaga index på marknadsförmåga förklaras av liten andel utlandsägda företag, liten ex-
port och liten andel av riskkapitalinvesteringarna i Sverige. 

 

 

Innovationsindex	  2013

Stockholm 120,3 Uppsala 152,6 Stockholm 135,2 Stockholm 118,5
Uppsala 100,8 Östergötland 137,8 Västra	  Götaland 102,0 Uppsala 117,2
Västra	  Götaland 97,5 Västerbotten 134,6 Skåne 100,4 Östergötland 106,5
Halland 95,2 Västra	  Götaland 111,7 Västmanland 98,5 Västra	  Götaland 103,7
Skåne 94,8 Skåne 110,2 Uppsala 98,1 Skåne 101,8
Gotland 94,3 Stockholm 100,1 Östergötland 90,4 Västerbotten 101,1
Jämtland 93,0 Västernorrland 93,4 Västernorrland 86,7 Västernorrland 89,1
Norrbotten 91,9 Blekinge 87,9 Norrbotten 80,8 Västmanland 88,3
Jönköping 91,7 Gävleborg 87,2 Södermanland 80,7 Södermanland 84,5
Kronoberg 91,7 Södermanland 84,6 Jönköping 80,4 Norrbotten 83,9
Örebro 91,5 Kronoberg 79,2 Kronoberg 80,4 Kronoberg 83,8
Västmanland 91,2 Norrbotten 79,0 Västerbotten 78,8 Gävleborg 82,0
Östergötland 91,2 Örebro 78,3 Halland 76,6 Örebro 81,8
Västerbotten 89,9 Värmland 77,3 Örebro 75,8 Jämtland 81,2
Södermanland 88,4 Västmanland 75,2 Jämtland 75,8 Jönköping 80,4
Västernorrland 87,4 Jämtland 74,9 Dalarna 74,4 Halland 79,7
Kalmar 86,9 Gotland 70,2 Gävleborg 74,2 Blekinge 79,0
Värmland 86,4 Jönköping 68,9 Värmland 73,1 Värmland 78,9
Dalarna 85,5 Halland 67,3 Gotland 70,0 Gotland 78,2
Gävleborg 84,5 Dalarna 66,6 Kalmar 69,2 Dalarna 75,5
Blekinge 80,5 Kalmar 59,9 Blekinge 68,6 Kalmar 72,0
Källa:	  Reglab,	  Innovationsindex	  2013

Grundförutsättningar Förnyelseförmåga Marknadsförmåga Totalt	  index
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Eftersom det halländska näringslivet växer starkare sett till omsättning, förädlingsvärde och 
antal sysselsatta än flertalet andra län kan man säga att företagen i Halland överpresterar 
sett till vilka kunskapsförutsättningar det finns i regionen. Det finns alltså andra faktorer än 
innovationsförmågan som bidrar till näringslivets tillväxt. En förklaring finns i Hallands 
branschstruktur. De branscherna i Halland med starkast utveckling är olika handelsbranscher 
och bygg, vilka delvis växer som ett resultat av växande befolkning och större lokala mark-
nader.  

Det finns även andra värderingar av innovationskraften. En undersökning från Tillväxtverket 
visar att Halmstads FA-region är den region där flest företag anser sig vara innovativa i att ta 
fram nya varor och där näst flest industriföretag anser sig vara innovativa i att ta fram nya 
tjänster. Bland tjänsteföretagen är man dock mer genomsnittlig i bedömningen. 95 

Reglabs innovationsindex utgår från förutsättningarna för innovation. De halländska företa-
gens egen uppfattning om innovativitet handlar snarare om hur de själva uppfattar den fak-
tiska innovationskraften, dvs. en slags output av förutsättningarna. En positiv syn på den 
egna förmågan att förnyas kan även vara en tillgång i sig. Ett företag som reagerar på för-
ändringar i omvärlden och tar dem till utgångspunkt för att utveckla nytt kan få fler att följa 
efter. 

OECD beskriver en global utveckling där konkurrensvillkoren för företag förändras. Från att 
storföretag med stel uppbyggnad och med fokus på effektivitet har gynnats så kommer små 
och medelstora företag med flexibel organisation och med fokus på kunskap och innovation 
att gynnas framöver. Hallands småskaliga näringslivsstruktur passar in i denna utveckling i 
de avseendena att det är snabbfotat och flexibelt. På längre sikt krävs dock att det flexibla 
småskaliga näringslivet ökar sitt kunskapsinnehåll för att inte regionen ska tappa i konkur-
renskraft. 

 
 

                                                
95 Tillväxtverket: Företagandet i Sveriges regioner. Företagens villkor och verklighet 2011. 

Innovationsindex	  för	  Halland	  2013
Grundförutsättningar 95,2
Förvärvsfrekvens	  bland	  utlandsfödda, 113,5
Branschfördelning	  mellan	  kön	  –	  ”Index	  of	  dissimilarity” 89,8
De	  10	  största	  branscherna	  i	  länets	  andel	  av	  total	  sysselsättningen 87,8
Andel	  med	  minst	  3	  års	  eftergymnasiala	  studier 91,4
Andel	  individer	  som	  bytt	  arbetsgivare	  under	  de	  senaste	  3	  åren 93,3
Förnyelseförmåga 67,3
Andel	  nystartade	  företag	  per	  100	  befintliga	  företag 87,8
Andel	  elever	  som	  deltagit	  i	  Ung	  Företagsamhets	  utbildningskoncept 109,4
Andel	  som	  instämmer	  att	  företaget	  är	  innovativt	  i	  Tillväxtverkets	  undersökning 106,4
Forskningsmedel	  som	  andel	  av	  totala	  medel	  vid	  universitet/högskola 11,7
FoU-‐resurser	  vid	  privata	  arbetsställen	  som	  andel	  av	  BRP 21,2
Marknads	  förmåga 76,6
Utlandsägda	  företag	  som	  andel	  av	  totala	  företagsstocken 77,3
Export	  som	  andel	  av	  bruttoregionalprodukten 53,0
Andel	  entreprenöriella	  individer	  i	  dagbefolkningen 113,6
Andelen	  patent-‐,	  varumärkes-‐	  och	  designansökningar	  per	  capita 100,6
Regionens	  andel	  av	  totala	  antalet	  riskkapitalinvesteringar 38,6
Totalt	  index 79,7
Källa:	  Reglab,	  Innovationsindex	  2013
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Uppsamling 
 

-‐ Det finns stora skillnader mellan de halländska kommunernas branschstruktur. Hylte 
kommuns stora beroende av tillverkningsindustrin ger annorlunda utmaningar än ex-
empelvis Kungsbacka kommun, med en stor handels- och byggsektor. 
 

-‐ Värdet av Hallands varuexport är relativt lågt. Hallands varuexport är i huvudsak fo-
kuserat till Danmark och Norge. Det kommer vara betydelsefullt att stärka relationer 
till även andra marknader, både i Europa och på nya tillväxtmarknader. 
 

-‐ Det utländska ägandet ökar i Hallands näringsliv. 16 procent av de sysselsatta är an-
ställda i företag med utländskt ägande. 
 

-‐ Andelen företagare av de sysselsatta är större bland män än bland kvinnor.  Trots ett 
högt nyföretagande minskar andelen företagare i Halland och företagare har generellt 
en hög medelålder. 
 

-‐ Besöksnäringen har en vital roll i den halländska ekonomin, med en betydligt högre 
tillväxttakt än de flesta andra branscher. Besöksnäringen omsätter över 9 miljarder 
kronor och genererar nästan 8000 arbetstillfällen och Halland är den 6:e starkaste tu-
ristregionen i landet. Besöksnäringen är starkt dominerad av camping. Till problem-
bilden hör att Halland ha få utländska besökare. 
 

-‐ Strukturomvandlingen i Halland kännetecknas av en minskad sysselsättning i tillverk-
ningsindustrin och en växande privat tjänstesektor. 
 

-‐ Näringslivets ekonomiska utveckling är bra i nationell jämförelse. I Halland är det 
olika handelsbranscher och bygg som växer mest. Denna utveckling förklaras delvis 
av den positiva befolkningsökningen och växande lokala marknader. 
 

-‐ Det halländska näringslivet är specialiserat till vissa industribranscher samt jord- och 
skogsbruk. Dessa branscher är överrepresenterade i Halland i förhållande till riksge-
nomsnittet. Tjänstebranscher med stort kunskapsinnehåll är däremot underrepresen-
terade i Halland.  
 

-‐ Eftersom det halländska näringslivet växer starkare sett till omsättning, förädlings-
värde och antal sysselsatta än flertalet andra län kan man säga att företagen i Hall-
and överpresterar sett till vilka kunskapsförutsättningar det finns i regionen. Det finns 
alltså andra faktorer än innovationsförmågan som bidrar till näringslivets tillväxt. En 
förklaring är den starka utvecklingen inom olika handelsbranscher och bygg, vilka 
delvis växer som ett resultat av växande befolkning och större lokala marknader. 
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Hallands landsbygd  
Analysen av den halländska landbygden inleds med att sätta in frågorna om stad och land i 
ett större demografiskt och geografiskt perspektiv. Därefter redovisas fakta om den hal-
ländska landsbygden med betoning på befolkningsutveckling, demografi och arbetsmarknad. 
Avsnittet avslutas med ett resonemang om företagande på landsbygden och betydelsen av 
bredband som en förutsättning för landsbygdsutveckling. 

Halland har under lång tid haft en stark folkmängdstillväxt. En utveckling som blir allt starkare 
i Sverige är den ökande befolkningskoncentrationen till storstäderna och storstädernas när-
het. Hallands landsbygd drar delvis nytta av denna utveckling. 
 
Men det finns samtidigt en motsatt trend, en kontraurbanisering eller enklare uttryckt en ut-
flyttning från städerna till den omgivande landsbygden och i en del fall en återflyttning till 
landsbygden. Drivkrafter kan exempelvis vara viljan att leva närmare naturen, lägre boende-
kostnader eller att komma tillbaka till hembygden. Sannolikt är den gemensamma nämnaren 
önskan om ett bättre liv eller förutsättningar för ett mer innehållsrikt liv på en plats där man 
trivs.  
 

Kartan visar graden av närhet till stora 
tätorter i sydvästra Sverige. Det är tydligt 
att Hallands kustområde har hög, och i 
vissa fall mycket hög, tillgänglighet till 
stora befolkningskoncentrationer. Stora 
delar av Hallands inland har däremot 
sämre tillgänglighet till stora tätorter. Till 
största delen sker kontraurbaniseringen 
till tätortsnära landsbygd.  
 
En plats attraktivitet bestäms till stor del 
utifrån vilka krav och preferenser indivi-
derna har. I analyser av individers flytt-
motiv har det funnits en tendens att 
överskatta flyttarnas personliga prefe-
renser. För ett beslut att flytta är det vik-
tigt att en plats också kan uppfylla grund-
läggande behov och krav. Tillgången till 
arbete och försörjning är naturligtvis vik-
tiga för ett beslut om att exempelvis flytta 
från staden till den omgivande landsbyg-
den. Fler och fler landsbygdsbor har ar-

betet kvar i staden, som man efter flyttningen pendlar till. Tillgång till bra bredband ökar i be-
tydelse särskilt för de som avser att driva företag på landsbygden. 
 
Sammantaget är kontraurbaniseringen och det ökande landsbygdsboendet i de tätortsnära 
landsbygderna till stor del ett uttryck för förändrade boendemönster. Många utflyttare från 
städerna till landsbygden behåller en urban livsstil och mycket av stadens fördelar när de 
flyttar. I storstädernas närhet och i tätortsnära landsbygder som i Halland ersätts efterhand 
jord- och skogsbrukskulturen av en landsbygdskultur som är starkt kopplad till staden. Ge-

Källa: Tillväxtana-
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nom storstadskoncentration och kontraurbanisering kan man säga att land och stad allt mer 
växer ihop, åtminstone i Sveriges mest tätbefolkade områden 
 

Struktur och utveckling på Hallands landsbygd 
I denna redovisning används de geografiska begreppen landsbygd, städerna och övriga tä-
torter. Städerna definieras som huvudtätorterna i respektive kommun, det vill säga tätorterna 
Hyltebruk, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. 
 
Folkmängdsutveckling 

Av Hallands befolkning bor 64 
938 personer på landsbygden, 
138 553 personer i städerna och 
103 349 i övriga tätorter. Totalt 
bor över 240 000 av Hallands 
invånare i tätorterna och knappt 
65 000 på landsbygden.  
 
Landsbygdbefolkning	  2013
Procent
Hylte 33,7
Halmstad 9,4
Laholm 33,9
Falkenberg 25,3
Varberg 28,7
Kungsbacka 21,9
Hallands	  län 21,2  
 
Det innebär att 21 procent av 
hallänningarna bor på landsbyg-
den. Störst andel landsbygdsbe-
folkning, cirka 34 procent, finns i 
Hylte och Laholms kommuner 
medan landsbygdsbefolkningen i 
Halmstads kommun bara uppgår 
till 9,5 procent.  

Landsbygden har en sämre be-
folkningsutveckling än tätorterna. 
Mellan 2008 och 2013 ökade 
landsbygdsbefolkningen med 
drygt 600 invånare (0,8 procent) 
medan städerna ökade med 
7 743 (5,9 procent) och övriga 
tätorter med 4 920 (5 procent). 
Landsbygdbefolkningen ökar i 
Hallands norra del, Kungsbacka 
och Varbergs kommuner, men 
ökningen är liten. Störst minsk-

Folkmängdsutveckling	  i	  Halland	  län	  2008-‐2013
Fördelat	  på	  landsbygd,	  övriga	  tätorter	  och	  städerna	  (Tätorterna	  
Hyltebruk,	  Halmstad,	  Laholm,	  Falkenberg,	  Varberg	  och	  Kungsbacka)

2008 2013 Differens Procent
Halland	  landsbygd 64	  333 64	  938 605 0,9
Halland	  städerna 130	  810 138	  553 7	  743 5,9
Halland	  övriga	  tätorter 98	  429 103	  349 4	  920 5,0
Halland	  Total 293	  572 306	  840 13	  268 4,5

2008 2013 Differens Procent
Hylte	  landsbygd 3	  461 3	  368 -‐93 -‐2,7
Hyltebruk 3	  801 3	  652 -‐149 -‐3,9
Hylte	  övriga	  tätorter 3	  011 2	  981 -‐30 -‐1,0
Hylte	  Total 10	  273 10	  001 -‐272 -‐2,6

2008 2013 Differens Procent
Halmstad	  landsbygd 8	  870 8	  887 17 0,2
Halmstad 57	  241 60	  446 3	  205 5,6
Halmstad	  övriga	  tätorter 24	  130 24	  751 621 2,6
Halmstad	  Total 90	  241 94	  084 3	  843 4,3

2008 2013 Differens Procent
Laholm	  landsbygd 8	  083 7	  962 -‐121 -‐1,5
Laholm 5	  920 6	  205 285 4,8
Laholm	  övriga	  tätorter 9	  255 9	  350 95 1,0
Laholm	  Total 23	  258 23	  517 259 1,1

2008 2013 Differens Procent
Falkenberg	  landsbygd 10	  846 10	  602 -‐244 -‐2,2
Falkenberg 19	  359 20	  745 1	  386 7,2
Falkenberg	  övriga	  tätorter 10	  246 10	  565 319 3,1
Falkenberg	  Total 40	  451 41	  912 1	  461 3,6

2008 2013 Differens Procent
Varberg	  landsbygd 16	  753 17	  208 455 2,7
Varberg 26	  408 28	  076 1	  668 6,3
Varberg	  övriga	  tätorter 13	  512 14	  652 1	  140 8,4
Varberg	  Total 56	  673 59	  936 3	  263 5,8

2008 2013 Differens Procent
Kungsbacka	  landsbygd 16	  320 16	  911 591 3,6
Kungsbacka 18	  081 19	  429 1	  348 7,5
Kungsbacka	  övriga	  tätorter 38	  275 41	  050 2	  775 7,3
Kungsbacka	  Total 72	  676 77	  390 4	  714 6,5
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ning av landsbygdsbefolkningen har Falkenbergs och Hylte kommuner med minus 4,1 re-
spektive minus 1,4 procent. I Hylte kommun är det tydligt att problemet med minskande 
folkmängd totalt sett i första hand förklaras av tätorternas svaga utveckling.  

 
De generella tendenserna i Halland är att befolkningen allt mer koncentreras till tätorterna, 
särskilt till städerna och tätorter i kustområdet, samt att landsbygden i länets norra del drar 
nytta av närheten till Göteborgsregionen. 
 
Åldersstruktur 

Totalt sett är knappt 24 procent av Hal-
lands befolkning under 20 år. Andelen 
invånare i åldersgrupperna under 20 år är 
störst i gruppen övriga tätorter (26,8 pro-
cent) och på landsbygden (23,6 procent). I 
städerna är däremot andelen unga betyd-
ligt mindre, endast 20,7 procent.  
 
Det omvända gäller för den äldsta ålders-
gruppen. Andelen invånare över 80 år är 
större i städerna än på landsbygden och i 
övriga tätorter. Åldersgruppen 65-79 år är 
däremot ungefär lika stor i tätorterna som 
på landsbygden.  
 
 
Utbildningsnivå och medelinkomst 

Som en effekt av den långvariga inflyttningen har Halland en förhållandevis hög utbildnings-
nivå. De enda regioner som har större andel med högskoleutbildning är storstadsregionerna 
och de stora universitetsregionerna. Skillnaderna mellan landsbygden och tätorterna är dock 
förhållandevis stora. Den genomsnittliga utbildningsnivån, mätt som andelen med högskole-
utbildning i åldersgruppen 20-64 år är drygt 29 procent på landsbygden och 37 procent i stä-
derna. I Halland, liksom i övriga Sverige, har kvinnor en betydligt högre utbildningsnivå än 
män. 

 
Medelinkomsten är generellt hög i Halland. Bara i Stockholms län är inkomsterna högre. På 
den halländska landsbygden uppgår den genomsnittliga förvärvsinkomsten i åldersgruppen 
20-64 år till över 283 000 kronor. I städerna är genomsnittet knappt 272 000 kronor och i öv-
riga tätorter över 321 000 kronor. Generellt är inkomsterna högst i Hallands kustområde, sär-
skilt sticker kustområdet i Kungsbacka och Halmstad ut med mycket höga genomsnittliga 
förvärvsinkomster.  

Utbildningsnivå	  2012
Andel	  av	  befolkningen	  20-‐64	  år	  som	  har	  högskoleutbildning

Män Kvinnor Totalt
Landsbygd 22,4 37,0 29,4
Städerna 32,7 41,3 37,0
Övriga	  tätorter 31,6 40,5 36,1
Total 30,1 40,2 35,1

Befolkning	  2013	  fördelat	  på	  åldersklasser
Män Därav:

0-‐19 20-‐64 65+ 65-‐79 80+
Landsbygd 23,4 56,3 20,4 16,3 4,0
Städerna 21,8 59,3 18,9 14,0 4,9
Övriga	  tätorter 27,9 52,6 19,5 15,6 3,9
Hallands	  län 24,2 56,4 19,4 15,1 4,4

Kvinnor Därav:
0-‐19 20-‐64 65+ 65-‐79 80+

Landsbygd 23,9 56,6 19,6 15,2 4,4
Städerna 19,8 55,9 24,4 16,0 8,4
Övriga	  tätorter 25,7 52,9 21,4 15,5 5,9
Hallands	  län 22,6 55,0 22,4 15,7 6,7

Båda	  könen Därav:
0-‐19 20-‐64 65+ 65-‐79 80+

Landsbygd 23,6 56,4 20,0 15,8 4,2
Städerna 20,7 57,6 21,7 15,0 6,7
Övriga	  tätorter 26,8 52,7 20,4 15,5 4,9
Hallands	  län 23,4 55,7 20,9 15,4 5,6

Medelinkomst	  2012
Förvärvsinkomst	  per	  individ	  20-‐64	  år

Män Kvinnor Total
Landsbygd 324	  470 239	  889 283	  653
Städerna 308	  743 234	  735 271	  773
Övriga	  tätorter 380	  816 262	  504 321	  630
Hallands	  län 335	  154 244	  800 290	  323
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Sysselsättning och arbetsmarknad 

Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande är positiv i stora delar av Halland. Till skillnad från 
befolkningsutvecklingen så ökar antalet arbetstillfällen, förvärvsarbetande dagbefolkning, på 
landsbygden. I absoluta tal ökar dock antalet förvärvsarbetande mest i städerna, men den 
procentuella utvecklingen är bättre på landsbygden än i städerna och mycket bättre än i lä-
nets övriga tätorter, där antalet arbetstillfällen minskar något. 

 
Halland hade 2012 den högsta förvärvsfrekvensen i landet. Andelen förvärvsarbetande upp-
gick till 81,8 procent av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år. För män var förvärvsfrekven-
sen 83,5 och för kvinnor 80,1. Dessa värden överträffas på den halländska landsbygden som 
2012 hade en förvärvsfrekvens på hela 86 procent. 88,1 procent av männen och 83,9 pro-
cent av kvinnorna. 
 

Även om sysselsättningen totalt sett är hög hos 
landsbygdens och de mindre tätorternas befolk-
ning så är arbetsplatserna i hög grad lokali-
serade till städerna. År 2012 fanns det 31 014 
förvärvsarbetande på landsbygden, men det 
fanns bara 16 497 tillgängliga arbeten. I gruppen 
övriga tätorter fanns knappt 46 000 förvärvsar-

betande men bara 33 039 arbeten. I städerna däremot är antalet arbeten fler än antalet för-
värvsarbetande. Många som bor på landsbygden pendlar alltså till jobbet, ofta till städer i 
Halland eller i angränsande regioner, särskilt i Göteborgsregionen. 

 
Självförsörjningsgraden är ett uttryck för antalet 
arbeten (förvärvsarbetande dagbefolkning) i 
relation till antal sysselsatta (förvärvsarbetande 
nattbefolkning) i ett område. På den halländska 
landsbygden är självförsörjningsgraden 53,2 

procent, det finns alltså bara drygt hälften så många arbeten som det finns förvärvsarbe-
tande. Tabellen här intill visar också på en stor skillnad mellan könen. Arbetsmarknaden på 

Självförsörjningsgrad	  i	  procent	  2012
Män Kvinnor Båda	  könen

Landsbygd 68,5 35,9 53,2
Städerna 110,3 125,4 117,7
Övriga	  tätorter 66,3 77,7 71,9
Hallands	  län 86,3 90,2 88,2

Sysselsättningsutveckling	  2007-‐2012
Förvärvsarbetande	  dagbefolkning	  16+	  år

2007 2012 differens procent 2007 2012 differens procent 2007 2012 differens procent
Landsbygd 11	  824 12	  919 1	  095 9,3 5	  590 5	  996 406 7,3 17	  414 18	  915 1	  501 8,6
Städerna 35	  184 37	  177 1	  993 5,7 37	  148 40	  267 3	  119 8,4 72	  332 77	  444 5	  112 7,1
Övriga	  tätorter 13	  134 12	  865 -‐269 -‐2,0 13	  913 13	  854 -‐59 -‐0,4 27	  047 26	  719 -‐328 -‐1,2
Rest	  uppgift	  saknas 3	  902 4	  764 862 22,1 5	  042 5	  375 333 6,6 8	  944 10	  139 1	  195 13,4
Halland	  totalt 64	  044 67	  725 3	  681 5,7 61	  693 65	  492 3	  799 6,2 125	  737 133	  217 7	  480 5,9
Rest	  uppgift	  saknas	  består	  av	  ospecifiserad	  arbetsplats,	  växlande	  arbetsplats	  och	  att	  uppgift	  saknas.

Båda	  könenKvinnaMan	  	  	  

Förvärvsfrekvens	  2012
Andel	  förvärvsarbetande	  nattbefolkning	  20-‐64	  år

Män Kvinnor Totalt
Landsbygd 88,1 83,9 86,0
Städerna 79,5 76,9 78,2
Övriga	  tätorter 86,0 82,4 84,2
Hallands	  län 83,5 80,1 81,8

Förvärvsarbetande	  natt-‐	  och	  dagbefolkning	  i	  Hallands	  län	  2012

Nattbefolkning Dagbefolkning Nattbefolkning Dagbefolkning Nattbefolkning Dagbefolkning
Landsbygd 16	  423 11	  255 14	  591 5	  242 31	  014 16	  497
Städerna 31	  536 34	  795 30	  413 38	  138 61	  949 72	  933
Övriga	  tätorter 23	  466 15	  558 22	  501 17	  481 45	  967 33	  039
Hallands	  län 71	  425 61	  608 67	  505 60	  861 138	  930 122	  469
Nattbefolkning	  avser	  förvärsarbetande	  som	  bor	  i 	  området,	  dagbefolkning	  är	  antalet	  arbetsplatser	  i 	  området

Båda	  könenKvinnorMän
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landsbygden är betydligt bättre för män än för kvinnor. Nästan två tredjedelar av landsbyg-
dens förvärvsarbetande kvinnor pendlar till arbete i tätorterna, särskilt till de större städerna. 
 
Branschstruktur på landsbygden och i städerna 

På Hallands landsbygd finns knappt 19 000 arbeten, i städerna knappt 73 000 och i övriga 
tätorter knappt 27 000. Branschstrukturen i de tre områdena framgår av nedanstående tabell. 
 
Branschstruktur	  2012.	  Sysselsatt	  dagbefolkning	  20-‐64	  år.	  
Andel	  i	  procent	  av	  totalsysselsättningen

Övriga Hallands
Landsbygd Städerna tätorter län

Jordbruk,	  jakt	  och	  skogsbruk 14,3 0,3 1,1 2,5
Utvinning	  av	  mineral 0,3 0,0 0,0 0,1
Tillverkning 15,8 12,1 18,8 13,4
Försörjning	  av	  el,	  gas,	  värme	  mm 10,2 0,6 0,3 1,8
Vattenförsörjning,	  avloppsrening,	  avfallshantering	  mm 0,8 0,5 0,6 0,6
Byggverksamhet 10,9 6,4 9,0 8,1
Handel 13,8 15,8 17,4 15,1
Transport	  och	  magasinering 5,2 5,0 3,6 4,7
Hotell	  och	  restaurang 3,0 3,2 3,5 3,1
Informations-‐	  och	  kommunikationsverksamhet 0,5 1,9 0,8 1,4
Finans-‐	  och	  försäkringsverksamhet 0,1 1,7 0,4 1,2
Fastighetsverksamhet 0,5 1,7 0,6 1,3
Verksamhet	  inom	  juridik,	  ekonomi	  mm 3,5 3,9 4,0 3,8
Uthyrning,	  fastighetsservice,	  resetjänster	  mm 5,6 4,0 1,3 4,2
Offentlig	  förvaltning	  och	  försvar 0,0 7,4 0,3 4,5
Utbildning 5,5 11,3 19,0 11,9
Vård	  och	  omsorg;	  sociala	  tjänster 3,5 20,1 14,6 17,2
Kultur,	  nöje	  och	  fritid 2,4 1,7 1,2 1,7
Annan	  serviceverksamhet 2,1 2,0 2,8 2,2  
 
De största branscherna på landsbygden är tillverkningsindustri, jord och skogsbruk, handel, 
byggverksamhet samt energiförsörjning. De branscher som dominerar i tätorterna är vård 
och omsorg, handel, tillverkningsindustri och utbildning. Sammantaget dominerar de varu-
producerande branscherna något mer på landsbygden, medan tjänstesektorn är mer kon-
centrerad till städerna.  
 
Det är stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller vilka branscher de förvärvsarbe-
tande på landbygden arbetar i. Bland kvinnor som har sin arbetsplats på landsbygden är de 
vanligaste branscherna handel, utbildning, jord och skogsbruk, tillverkning samt vård och 
omsorg. Män med arbete på landsbygden har sin arbetsplats i tillverkningsindustri, jord- och 
skogsbruk, byggverksamhet, handel och energiförsörjning. 
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Sysselsättning	  på	  landsbygden	  i	  Halland	  2012
Förvärvsarbetande	  dagbefolkning	  20-‐64	  år	  fördelat	  på	  män	  och	  kvinnor

Tillverkning 2	  101 Handel 759
Jordbruk,	  jakt	  och	  skogsbruk 1	  832 Utbildning 700
Byggverksamhet 1	  684 Jordbruk,	  jakt	  och	  skogsbruk 522
Handel 1	  515 Tillverkning 509
Försörjning	  av	  el,	  gas,	  värme	  mm 1	  291 Vård	  och	  omsorg;	  sociala	  tjänster 437
Transport	  och	  magasinering 722 Försörjning	  av	  el,	  gas,	  värme	  mm 395
Uthyrning,	  fastighetsservice,	  resetjänster	  mm 595 Uthyrning,	  fastighetsservice,	  resetjänster	  mm 331
Verksamhet	  inom	  juridik,	  ekonomi	  mm 313 Hotell	  och	  restaurang 319
Kultur,	  nöje	  och	  fritid 211 Verksamhet	  inom	  juridik,	  ekonomi	  mm 264
Utbildning 207 Annan	  serviceverksamhet 247
Hotell	  och	  restaurang 173 Kultur,	  nöje	  och	  fritid 179
Vård	  och	  omsorg;	  sociala	  tjänster 135 Transport	  och	  magasinering 133
Vattenförsörjning,	  avloppsrening,	  avfallshantering	  mm 128 Byggverksamhet 120
Annan	  serviceverksamhet 106 Fastighetsverksamhet 29
Informations-‐	  och	  kommunikationsverksamhet 64 Informations-‐	  och	  kommunikationsverksamhet 18
Fastighetsverksamhet 58 Vattenförsörjning,	  avloppsrening,	  avfallshantering	  mm 11
Utvinning	  av	  mineral 37 Utvinning	  av	  mineral 7
Finans-‐	  och	  försäkringsverksamhet 14 Finans-‐	  och	  försäkringsverksamhet 5
Offentlig	  förvaltning	  och	  försvar 0 Offentlig	  förvaltning	  och	  försvar 0

KvinnorMän

 
 

Företagande på landsbygden 

De skillnader i förutsättningar som kan identifieras i olika delar av landet gäller inte bara den 
demografiska utvecklingen utan också förutsättningarna för näringslivsutveckling på lands-
bygden. Fortfarande är vissa branscher, trots globalisering och urbanisering, starkt plats-
bundna. Det gäller de areella näringarna med dess produktion av livsmedel, energiråvara, 
trävaror mm och det gäller i ökande grad verksamheter som turism, upplevelser och hälsofö-
retag.  
 

De platsbundna branscherna, som jord- 
och skogsbruk, förklarar till stor del att före-
tagande är betydligt vanligare på landsbyg-
den än i tätorterna. Mer än en fjärdedel (26 
procent) av de sysselsatta på landsbygden 
är företagare. Andelen företagare uppgår i 
gruppen övriga tätorter till 13,6 procent och 
i städerna endast till 7,3 procent. 

 
Även jordbruket påverkas av storstadsområdenas och de större städernas ökande betydelse. 
Andelen åkerareal är störst i storstadsområdena och jordbrukets ekonomiska förutsättningar 
är bäst i dessa områden. I folkrika stadsområden har jordbruket en fördel genom sin närhet 
till stora och köpstarka lokala marknader. Här finns underlag för olika typer av nischad pro-
duktion som genom sin närhet till marknaden kan producera tillräckligt stora volymer för att 
nå lönsamhet i en bransch som präglas av stark priskonkurrens.  
 
Bredband 

Tillgång till bredband med hög överföringskapacitet är och blir allt viktigare och för utveckling 
och tillväxt. På landsbygden är tillgången till bredband en avgörande attraktivitets- och ut-
vecklingsfaktor. Bredband med hög överföringshastighet är en förutsättning för att kunna 
utveckla och driva företag såväl i tätorterna som på landsbygden.  

Andel	  företagare	  2012
Andel	  av	  förvärvsarbetande	  dagbefolkning	  20-‐64	  år

Män Kvinnor Totalt
Landsbygd 28,2 21,1 26,0
Städerna 9,4 3,9 6,5
Övriga	  tätorter 20,5 7,5 13,6
Hallands	  län 11,6 3,7 7,3
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Bredbandstäckningen är generellt svag i Hallands län. I befolkningen hade 2013 bara 32,6 
procent tillgång till bredband med en överföringshastighet på minst 100 Mbit per sekund. 
Bland arbetsställena hade bara 25,8 procent snabbt bredband. Detta placerar Halland bland 
de län som har sämst tillgång till snabbt bredband. Bland kommunerna är bredbanstillgången 
bäst i Varbergs och Halmstads kommuner, men även dessa ligger klart under riksgenomsnit-
tet. 

  
Kartan på nästa sida visar i mer detalj på de 
stora skillnaderna mellan kommunerna i Halland 
vad gäller fiberutbyggnaden, men även inom 
kommunerna och mellan städer, tätort och lands-
bygd finns stora skillnader.  
 
Fiber är den bredbandsteknik som är att föredra 
då den är robust och okänslig för avstånd och 
antal användare. Utbyggnaden av fiber drivs idag 
på marknadsmässiga grunder vilket har resulterat 
i att landsbygden inte är lika attraktiv att förse 
med fiberkabel som de tätbebyggda områden 
som ger mer vinst per investerad krona. Företa-
gare och invånare behöver såväl mobil som fast 
bredbandsuppkoppling för att kunna ha kontakter 
med kunder, leverantörer och myndigheter och 
för att kunna ta del av de digitala tjänster som i 
allt större utsträckning erbjuds inom offentlig ser-
vice. 
 
Genom förbättrade kommunikationer, modern 
kommunikationsteknik och flexibla arbetsformer 
ökar möjligheterna att bo och driva företag på 
landsbygden.  På landsbygden finns en tradition 

av företagande och samarbete mellan företag som ibland jämförs med modernt nätverksföre-
tagande. Särskilt företag med få anställda och i branscher där den geografiska lokaliseringen 
spelar en liten roll, har goda möjligheter att utvecklas på landsbygden, inte minst i de större 
städernas närhet.  
 
 

Bredbandstäckning	  oktober	  2013
Andel	  av	  befolkning	  och	  arbetsställen	  som	  har	  tillgång	  till
bredband	  med	  minst	  100	  Mbit	  per	  sekund

Stockholms	  län 75,9 Stockholms	  län 73,1
Västerbottens	  län 73,8 Västerbottens	  län 67,7
Västmanlands	  län 59,8 Örebro	  län 50,2
Örebro	  län 59,8 Västmanlands	  län 49,2
Östergötlands	  län 53,9 Riket 46,2
Riket 53,6 Norrbottens	  län 44,4
Norrbottens	  län 50,9 Östergötlands	  län 44,4
Södermanlands	  län 50,4 Uppsala	  län 41,4
Uppsala	  län 50,0 Västra	  Götalands	  län 40,7
Västra	  Götalands	  län 49,1 Södermanlands	  län 38,9
Skåne	  län 47,1 Skåne	  län 37,5
Gävleborgs	  län 46,5 Västernorrlands	  län 37,4
Västernorrlands	  län 45,6 Gävleborgs	  län 36,9
Kronobergs	  län 43,5 Kronobergs	  län 36,3
Jämtlands	  län 41,2 Jönköpings	  län 34,5
Gotlands	  län 41,1 Jämtlands	  län 34,1
Jönköpings	  län 40,3 Gotlands	  län 31,1
Värmlands	  län 35,4 Blekinge	  län 28,9
Blekinge	  län 34,9 Värmlands	  län 27,6
Dalarnas	  län 32,8 Hallands	  län 25,8
Hallands	  län 32,6 Dalarnas	  län 22,5
Kalmar	  län 30,7 Kalmar	  län 20,7

Varberg 45,5 Varberg 40,5
Halmstad 42,8 Halmstad 35,8
Falkenberg 26,7 Kungsbacka 18,8
Kungsbacka 22,0 Falkenberg 17,7
Laholm 14,3 Laholm 10,7
Hylte 8,7 Hylte 3,8
Käl la :	  Post-‐	  och	  telestyrelsen,	  PTS	  Bredbandskartläggning	  2013
Avser	  s i tuationen	  1	  oktober	  2013.

Befolkning Arbetsställen
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Uppsamling  
 

-‐ En utveckling som blir allt starkare i Sveriges är den ökande befolkningskoncentrat-
ionen till storstäderna och till storstädernas närhet. Hallands landsbygd drar delvis 
nytta av denna utveckling. Detta då det även finns en kontraurbanisering, en utflytt-
ning från städerna till den omgivande tätortsnära landsbygden.  
 

-‐ Landsbygden i Halland har en svagare befolkningsutveckling än tätorterna och stä-
derna. Befolkningen koncentreras allt mer till städerna och tätorter i kustområdet.  
 

-‐ Utbildningsnivån är högre i städerna och övriga tätorter i jämförelse med landsbyg-
den. Däremot har städerna en lägre medelinkomst än landsbygden och övriga tätor-
ter. Det kan också noteras att i Halland är generellt medelinkomsterna högst i kust-
området. 
 

-‐ Till skillnad från befolkningsutvecklingen så ökar antalet arbetstillfällen på landsbyg-
den. I absoluta tal ökar dock antalet förvärvsarbetande mest i städerna, men den pro-
centuella utvecklingen är bättre på landsbygden. 
 

-‐ På landsbygden är de dominerande branscherna tillverkningsindustrin, jord- och 
skogsbruk, handel och byggverksamhet. Sammantaget är varuproducerande 
branscherna något mer koncentrerade till landsbygden, medan tjänstesektorn är mer 
koncentrerad till städerna.  
 

-‐ Flera av de starka branscherna på landsbygden är starkt platsbundna. Det gäller de 
areella näringarna och dess produktion av livsmedel, energiråvara och trävaror. Det 
gäller även i ökande grad verksamheter som turism, upplevelser och hälsoföretag. 
 

-‐ Halland har en mycket låg bredbandstäckning. För både befolkningen och för arbets-
ställen är Halland i detta avseende bland de sämsta länen i landet.   
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Bilaga 1 - Halländska styrkeområden 
I denna bilaga diskuteras styrkeområden i den regionala tillväxtpolitiken. Ett regionalt styrke-
område är ett tematiskt område där det i regionen finns särskilt goda förutsättningar för ut-
veckling och tillväxt. Där möts näringsliv, akademi, offentlig sektor och andra aktörer för att 
tillsammans utveckla nya lösningar på marknadsbehov och samhällsutmaningar. Känneteck-
nande är också att ett styrkeområde är bransch- eller sektorsöverskridande, bidrar till profile-
ringen av Halland och använder sig av kompetenser både från och utanför Halland. 

Det finns två huvudsakliga anledningar till att arbeta med styrkeområden i den regionala till-
växtpolitiken. För det första är det genom att koncentrera resurser till avgränsade områden 
som det går att långsiktigt bygga upp kompetens för internationell konkurrenskraft. Att kon-
centrera insatser inom tvärvetenskapliga, tematiska styrkeområden ger också ökade möjlig-
heter att hantera samhällsutmaningar och vända utmaningar till möjligheter för innovationer. 
Den andra anledningen är att det via styrkeområden går att skapa en regional profil som 
stärker bilden av regionen, vilket är viktigt för internationella utbyten och för att attrahera 
kompetens och kapital till regionen. Detta är också anledningen till att det strategiska ram-
verket för regional tillväxtpolitik betonar vikten av att peka ut styrkeområden. 

Att peka ut styrkeområden är ingen exakt vetenskap som enbart kan luta sig mot kvantifier-
bara indikatorer. Det krävs en sammantagen bedömning utifrån olika kriterier, kvalitativa så-
väl som kvantitativa. I detta kapitel presenteras en ram för sådana bedömningar. 

Teoretisk bakgrund till styrkeområden 
Ett styrkeområde är ett tematiskt område där det i regionen finns särskilt goda förutsättningar 
för utveckling och tillväxt. Vad utgör då särskilt goda förutsättningar? En central utgångs-
punkt är att de företag och den kompetens som finns i en region också säger något om fram-
tida utvecklingsvägar för den regionala ekonomin. Ny produktion av varor och tjänster upp-
står sällan ur intet, utan från befintlig produktion. För den regionala tillväxtpolitiken är detta 
en viktig utgångspunkt. Utpekade styrkeområden behöver vila på en regional bas av företag 
och kompetens. I allmänna ordalag bygger arbetet i ett styrkeområde på att tillföra komplette-
rande kompetenser och främja att kompetens används på nya sätt. Alltså, i ett styrkeområde 
finns redan en stor kompetens, men den behöver kombineras med nya influenser. Detta mo-
tiverar en offentlig intervention. Forskning visar att det är detta synsätt på styrkeområden 
som kan ge störst effekt på den regionala ekonomins omvandling.96 

Två konkurrerande synsätt finns. Det första är att bygga nytt. Det innebär att peka ut ett styr-
keområde med generellt sätt stora framtidsutsikter, men där regionen har få företag, svaga 
kompetensnätverk och svaga stödjande aktörer. Ska man bygga något helt nytt ställs höga 
krav på omfattande och uthålliga satsningar för att utveckla nya stödjande strukturer och ny 
kompetens.  Det andra är att stärka redan etablerade områden med utvecklingsförutsätt-
ningar. Om man pekar ut sådana styrkeområden är en central fråga vad den regionala till-
växtpolitiken ska bidra med som inte redan marknadsekonomin själv sköter.  

 

                                                
96 Branschöverskridande kompetensknippen, Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur. Institutionen för 
kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, Martin Henning och Ljubica Nedelkoska, 2014. 
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Kriterier för styrkeområden 
Ett styrkeområde behöver bedömmas utifrån fem övergripande kriterier. Dessa är: 

Styrkeområdets koppling till det regionala näringslivet 

Det behöver finnas företag i regionen som kan och vill samverka inom ramen för ett styrke-
område och ta mot resultatet och förädla dessa till kommersialiserbara produkter och tjäns-
ter.  

Styrkeområdets koppling till forskning, utbildning och utvecklingsstrukturer  

Det behöver finnas en stödjande utvecklingsstruktur av organisationer som arbetar inom 
styrkeområdet. Dessa ska kunna driva utvecklingsprojekt och ta hand om dess resultat. Det 
kan vara aktörer som science parks, inkubatorer och andra projektarenor. Vidare är det vik-
tigt att det i regionen, eller i regionens närområde, bedrivs relevant forskning och utbildning 
som kan kopplas till styrkeområdet.   

Behovet av marknadskompletterande insatser 

Det behöver finnas en klar uppfattning om varför offentliga insatser behövs och vad det är 
som marknaden inte klarar av att hantera på egen hand.  

Styrkeområdets koppling till en samhällsutmaning 

Att ha en koppling till en samhällsutmaning innebär att ett styrkeområde arbetar med att ta 
fram nya lösningar på samhälleliga problem. De breda samhällsutmaningar som pekas ut för 
den regionala tillväxtpolitiken i Europa 2020-strategin och den nationella strategin är miljö 
och klimat samt den demografiska utmaningen. För att hantera samhällsutmaningar behöver 
näringsliv, akademin, det offentliga och andra aktörer samordnas och bidra med sina kompe-
tenser och resurser. Det krävs ofta tvärvetenskapliga angreppssätt och ingen enskild 
bransch kan lösa problemen ensamt. 

Ingående aktörers vilja att delta i gemensamma samarbetsinitiativ 

Det behövs en vilja och förmåga från ingående aktörerna i ett styrkeområde att delta i ett 
gemensamt utvecklingsarbete. Företag och övriga aktörer måste dela med sig av kunskap 
och se nyttan med långsiktiga satsningar som inte nödvändigtvis ger avkastning på kort sikt. 

I denna analys diskuteras tre styrkeområden där Halland har särskilt goda förutsättningar. 
Dessa är Hälsoinnovation, Grön tillväxt och Besöksnäringen. I det följande diskuteras hur 
dessa styrkeområden uppfyller de krav som ställs på ett framgångsrikt tematiskt innovations- 
och utvecklingsarbete. 

Hälsoinnovation  
Hälsoteknik har varit ett utpekat tillväxtområde/styrkeområde sedan 2006 i Halland. Högsko-
lan i Halmstad har varit en av de drivande aktörerna i arbetet och tvärvetenskap och samver-
kan mellan det offentliga och näringslivet har varit kittet i verksamheten. Från och med 2013 
kallas området för Hälsoinnovation i stället för hälsoteknik för att ytterligare förstärka det 
tvärvetenskapliga arbetssättet och öka fokus på tjänsteutveckling. 
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Hälsoinnovation är ingen enskild bransch som enkelt går att utläsa i näringslivsstatistiken. 
Istället är det ett bredare tema som fångar upp flera olika typer av företag från olika 
branscher. Kopplat till styrkeområdet finns Hälsoteknikalliansen, en förening för företag och 
organisationer som arbetar med produkter och tjänster som bidrar till en bibehållen eller för-
bättrad hälsa för användaren. Medlemsföretag är allt från verkstadsföretag till It-företag, och 
företagen finns både i och utanför regionen. På Hälsoteknikcentrum, som är en arena för 
Hälsoinnovationer, genomfördes 2013 25 nya samverkansprojekt, vilka totalt omfattade 45 
företag från olika branscher. 

Styrkeområdets koppling till forskning, utbildning och utvecklingsstrukturer  

Högskolan i Halmstad har tre områden som erbjuder utbildning från grund- till forskarnivå, 
innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.97 Hälsoinnovation har 
kopplingar till både informationsteknologi samt hälsa och livsstil. En stödstruktur för att 
koppla akademisk kunskap till företag och offentlighet finns i Hälsoteknikcentrum på Högsko-
lan i Halmstad. Det finns även upparbetade kontakter med andra universitet och högskolor 
nationellt och internationellt.  

Behov av marknadskompletterande insatser  

Den offentliga interventionen motiveras med att marknaden på egen hand inte klarar av att 
tillhandahålla en optimal innovationsinfrastruktur för att ta fram konkurrenskraftiga produkter 
och tjänster inom området hälsoinnovation, samtidigt som det finns en stor och växande ef-
terfrågan på sådana produkter och tjänster.  

Det finns en potential i att företag, akademi, hälso- och sjukvård och den kommunala omsor-
gen samverkar för att utveckla, testa och validera nya produkter och tjänster. Marknadskom-
pletterande insatser behövs för att utveckla och underhålla de strukturer där intressenterna 
kan mötas och samverka. Insatser kan vara förstudier, behovsanalyser till prototyper, helt 
nya tjänster och testbäddar för att validera nya produkter och tjänster. 

Styrkeområdets koppling till en samhällsutmaning 

Hälsoinnovation har en tydlig koppling till den demografiska utvecklingen. En åldrande be-
folkning innebär en ökad efterfrågan på välfärd och därmed på olika hälsorelaterade produk-
ter och tjänster. Företag som hittills deltagit i innovationsarbetet har utvecklats bra ekono-
miskt, vilket visar att det finns en stor efterfrågan på produkter och tjänster inom området.  

Marknadspotentialen framöver för produkter och tjänster som bidrar positivt till att lösa hälso-
relaterade frågor förväntas vara stor. EU:s program fram till 2020 erbjuder ett omfattande 
finansieringsutbud för insatser inom detta område. 

Ingående aktörers vilja att delta i gemensamma samarbetsinitiativ 

På Hälsoteknikcentrum genomfördes år 2013 25 nya samverkansprojekt, vilka totalt omfat-
tade 45 företag. Vård och omsorgsorganisationer samt Högskolan i Halmstad visar också att 
det finns ett intresse från övriga aktörer att samverka inom området. 

 

                                                
97 Högskolan i Halmstad mot 2020 
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Grön tillväxt 
Grön tillväxt samlar områden med tillväxtpotential inom förnybar energi, livsmedel samt 
andra produkter och tjänster från jord, skog och vatten. Livsmedel har varit ett halländskt 
tillväxtområde sedan 2004 och Bioenergi sedan 2007. Styrkeområdet Grön tillväxt bygger på 
erfarenheter från tidigare tillväxtarbete, men har en bredare ansats som även inkluderar för-
utsättningarna för att bo och driva företag på landsbygden. 

Styrkeområdets koppling till det regionala näringslivet 

I det halländska näringslivet är det företrädesvis inom jord- och skogsbruk samt olika livsme-
delsbranscher där det finns specialiserade branscher. Dessa branscher är dessutom relate-
rade till andra branscher och företag i den meningen att de använder liknande kompetenser. 
Styrkeområdets specialisering och inbäddning i det halländska näringslivet skapar förutsätt-
ningar för att vidareutveckla, diversifiera och stärka dessa områden.  

Livsmedelssektorn i Halland är stor och det finns goda tillväxtmöjligheter längs hela kedjan 
från råvaruproduktion till högförädlade livsmedel och tjänster. Goda möjligheter till samver-
kan och innovationsutveckling finns också med angränsande sektorer som upplevelse- och 
hälsosektorn.    

Styrkeområdets koppling till forskning-, utbildning och utvecklingsstrukturer 

Det finns i Halland och i angränsande län flera aktörer för forskning, utbildning och utveckling 
som är relevant för styrkeområdet Grön tillväxt. Energi och MiljöCentrum på Alexanders-
soninstitutetet vid Campus Varberg är en regional resurs som bygger kunskap och driver 
projekt med energi- miljö och klimatfokus tillsammans med näringslivet och andra regionala 
aktörer. Och i Arena Bioenergi verkar Region Halland för ett ökat samspel mellan näringsliv, 
offentlig och akademi för att skapa förutsättningar för innovationer inom bioenergi.  

Högskolan i Halmstad har Grön innovation som ett tvärvetenskapligt forskningsområde. 
Forskningsområdets syfte är att lösa samhällsproblem, skapa konkurrenskraft inom de gröna 
näringarna och stimulera utvecklingen av nya produkter, tjänster och processer inom lant-
bruks- och skogssektorn. Området har också koppling till landsbygdsutveckling och besöks-
näring. 

Hushållningssällskapet Halland har som uppgift att främja utvecklingen av lantbruket och 
angränsande näringar. De arbetar bland annat med att utveckla livsmedelsproduktion och 
landsbygdsföretag. 

Grön tillväxt kan även utnyttja kunskap och kompetens i närliggande regioner. I Skåne finns 
bland annat starka forsknings- och utbildningsaktörer som Sveriges Lantbruksuniversitet och 
ett starkt livsmedelskluster som samordnas av Livsmedelsakademin. I Göteborg finns SIK, 
Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB. Det är ett industriforskningsinstitut och en bransch-
resurs för livsmedelsföretag som syftar till att stärka livsmedelsföretagens konkurrenskraft. 
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Behovet av marknadskompletterande insatser 

Behovet av marknadskompletterande insatser ser olika ut för olika delar av Grön tillväxt. 
Övergripande handlar det om att tillhandahålla och underhålla strukturer där aktörer kan 
samverka i ett innovations- och utvecklingsarbete. 

Det finns en hög kompetens i Halland inom flera branscher som är relevanta för grön tillväxt, 
bland annat olika livsmedelsbranscher. Många av dessa branscher har dock en svag syssel-
sättningsutveckling och låga förädlingsvärden. Det finns därför ett behov av marknadskom-
pletterande insatser som förnyar och diversifiera dessa branscher och ökar förädlingsgraden.  

Behovet av marknadskompletterande insatser motiveras också utifrån de stora samhällsut-
maningar som formuleras i bland annat Europa 2020-strategin. Klimat- och miljöutmaningen 
behöver hanteras i bred samverkan mellan det offentliga, näringslivet, akademin och andra 
aktörer.  

Styrkeområdets koppling till en samhällsutmaning 

Grön tillväxt har en tydlig koppling till de klimat- och miljöutmaningar som finns beskrivna i 
Europa 2020-strategin, den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft samt i 
de regionala miljömålen. Styrkeområdets koppling till samhällsutmaningarna är bland annat 
att utveckla nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till ett bättre klimat eller mer ef-
fektivt användning av resurser. Sådana produkter, tjänster och lösningar möter en växande 
marknad och kan därför vara en grund för regional tillväxt och sysselsättning. EU:s program 
fram till 2020 erbjuder ett omfattande finansieringsutbud för insatser inom detta område. 

Livsmedels- och jordbrukssektorn står inför stora utmaningar. Den är utsatta för en stark 
konkurrens och den släpper ut stora mängder växthusgaser. En växande världsbefolkning 
och en ökad konkurrens om naturresurser innebär att livsmedelsförsörjning, livsmedelssä-
kerhet och hållbarhetsfrågor är globala samhällsutmaningar. Mat med spårbarhet och äkthet, 
som är ekologiskt, lokalt och hälsosamt möter en ökad efterfrågan globalt.  

Ingående aktörers vilja att delta i gemensamma samarbetsinitiativ 

Grön tillväxt samlar olika verksamheter där det redan bedrivs ett innovations- och utveckl-
ingsarbete. Inom livsmedel och bioenergi finns det exempelvis etablerade företagsnätverk. 
Vid Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet och Alexanderssoninstitutet finns intresse 
att delta i gemensamt utvecklingsarbete inom styrkeområdet. Arena Bioenergi genomförde 
2013 en undersökning om intresset bland aktörer för samarbeten. Inställningen till samarbete 
var positiv med fokus på nätverk, workshop, matchning, finansiering och marknadens behov.  

Besöksnäringen 
Besöksnäringen har varit ett regionalt tillväxt/styrkeområden i Halland sedan 2004.  

Styrkeområdets koppling till det regionala näringslivet 

Besöksnäringen i Halland har under många år utvecklats starkt. Många branscher ingår i 
besöksnäringen. Förutom företag inom traditionell besöksnäring som hotell och camping har 
även handels-, service- och restaurangföretag en stark koppling till besöksnäringen. Den 
halländska besöksnäringen sysselsätter nära 8000 personer. 
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Styrkeområdets koppling till forskning-, utbildning och utvecklingsstrukturer 

I regionen bedrivs utbildning inom turism och besöksnäring på gymnasienivå, YH-nivå samt 
högskolenivå. Viss forskning inom området bedrivs på Högskolan i Halmstad. Det finns ett 
behov av att koppla besöksnäringen till forskning och utveckling. 

Behovet av marknadskompletterande insatser 

Besöksnäringen består av ett stort antal aktörer och företag som behöver samverka för att 
skapa en attraktiv destination. Därför är samordnande marknadskompletterande insatser från 
det offentliga en viktig del av arbetet med produktutveckling och marknadsföring. Det är säll-
synt att besöksnäringen utan marknadskompletterande insatser klarar av att driva den sam-
verkan som krävs för utveckling i näringen. 

Styrkeområdets koppling till en samhällsutmaning 

Hållbarhetsaspekterna inom destinationsutvecklingen är viktiga. Klimatpåverkan vid resande 
och andra miljömässiga frågor är väsentliga att hantera inom styrkeområdet. Besöksnäringen 
kan även vara en positiv kraft för ett ekologiskt bevarande genom att sätta ett värde på natu-
ren och använda tjänster som naturen tillhandahåller i form av avkoppling och rekreation, 
estetiska upplevelser eller kultur- och naturarv. Besöksnäringen kan även bidra till en eko-
nomisk och social utveckling genom att skapa sysselsättning i områden som annars saknar 
de förutsättningar för ekonomisk specialisering och innovation som finns i större städer.   
	  
Ingående aktörers vilja att delta i gemensamma samarbetsinitiativ 

Det finns hos företag och aktörer en insikt om behovet av att samverka inom besöksnäringen 
för att utveckla nya reseanledningar och Halland som destination. Många olika aktörer krävs 
för att en destination skall utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig destination. Denna 
samverkan är inte enkel men nödvändig och det finns en vilja till gemensam kraftsamling i 
regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




