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Inledning 

 

Denna studie har till syfte att kartlägga upplevelseindustrin i Halland med avseende på aktörer 

och processer från ett utvecklingsperspektiv. Med utvecklingsperspektiv menas här en 

diskursiv förtätning av ideologier som alla sammanstrålar i en neo-liberal 

tillväxtargumentation. Tillväxtdiskursen innehåller effekter av globaliseringen, främst då 

idéer om en ständigt ökande global konkurrens mellan regioner och platser som måste mötas 

av en ständig utveckling av konkurrenskraftiga lösningar som syftar till en ökad tillväxt 

(Amin & Thrift, 1995).  

 

Kartläggningen har stora likheter med en studie gjord inom Drivkrafter för nya näringars 

övriga noder (Gnosjö, Gotland och Jämtland) (Rylander & Abbasain, 2008).  

 

Studiens ambitioner är inte att beskriva samtliga företag i Halland och deras aktiviteter i 

relation till syftet. Syftet är snarare att använda upplevelseindustrin som ett verktyg för att 

förstå förändringsmekanismer, så som de ter sig inom ramen för tillväxtdiskursen, samt att 

försöka förstå vilka aktörer och processer som sätts i rörelse vid sådana ambitioner.  

 

När man ser begreppet ”kartläggning” av upplevelseindustri och annan traditionell industri 

associerar det kanske främst till någon form av strukturell beskrivning och analys av ett 

tingens tillstånd. I föreliggande studie är dock diskussionerna och de teoretiska verktygen 

koncentrerade kring föreställningar och attityder av kartläggningen, och det är i 

värderingarnas landskap som studien har sin fokus när det gäller att se till förutsättningarna 

till förändring och drivkrafter för nya näringar.  Det ena utesluter dock inte det andra, 

värderingar och materiella förutsättningar går hand i hand och utvecklar varandra i en 

ömsesidig process som inom kulturgeografin brukar kallas för den sociospatiala dialektiken. 

Eftersom vi här pratar om entreprenörskap, som en del av den sociala sfärens aktiviteter, så 

finns det fog för att hävda att det just finns en ömsesidig relation mellan näringslivets aktörers 

praktiker och den näringslivsstruktur vi återfinner på en särskild plats.  

 

Kartläggningen i detta sammanhang handlar alltså mer om att orientera sig i förhållande till 

olika värden som är kopplade till relationen mellan en rumslig struktur som reproduceras av 

de agenter som här utgörs av företagare. Reproduktionen av värden utgör inget statiskt 

förhållande, utan ingår i en sociospatial dialektik där agenter formas av tanke- och materiella 

strukturer samtidigt som strukturerna formas av agenternas pågående handlingar och 

praktiker. Den sociospatiala dialektiken utgör en grundläggande teoretisk utgångspunkt för att 

förstå hur ett värdesystem kan förstås och hur det kan förändras, t ex genom att hitta mer eller 

mindre uppenbara potentialer, hinder och barriärer för till samproducerade innovationer och 

kunskaps- och kompetensflöde mellan upplevelseindustri och traditionell industri. De 

outnyttjade potentialerna kan gå i båda riktningar mellan traditionell industri och 

upplevelseindustrin. Traditionell industris kompetens inom t ex försäljning och 

ekonomistyrning kan tillföras upplevelseindustrin, på samma vis som upplevelseindustrins 
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kompetenser i form av kreativitet, flexibla organisationsformer och förmåga att skapa 

originalitet kan tillföras traditionell industri.  

 

 

Definitioner av upplevelseindustrin 

Upplevelseindustri, kreativ industri, kulturella industrier 
En återkommande problematik i arbeten som rör fenomenet upplevelser är att det existerar en 

rad olika definitioner av vad som egentligen kännetecknar nya former av industrier. I Sverige 

tas ofta utgångspunkt i KK-stiftelsens, å ena sidan (Stiftelsen för Kunskap och 

Kompetensutveckling) breda definition av denna utveckling: 

”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp 

för människor och företag 

med ett kreativt förhållningssätt som 

har till huvuduppgift att skapa 

och/eller leverera upplevelser i någon 

form” (KK-stiftelsens definition 2007). 

 

Å andra sidan har KK-stiftelsen en snävare definition som är föremål för desto intensivare 

diskussioner och som betonar definierandet av människor, tingen och deras verksamheter. Där 

ingår: 

• Arkitektur 

• Dator- och tv-spel 

• Design 

• Film 

• Foto 

• Konst 

• Litteratur 

• Marknadskommunikation 

• Media 

• Mode 

• Musik 

• Måltid 

• Scenkonst 

• Turism/besöksnäring 

• Upplevelsebaserat lärande 

 

Liknande definitioner existerar i övriga nordiska länder, ursprungligen kommer dock från 

Englands egen sektor, kreativa industrier (creative industries). Hartley (2008:5) gör en 

beskrivning av kreativa industrier som pekar på betydelsen av processer bakom definitionen:” 

The „creative industries‟ idea itself is a product not of industry but of history, both immediate 

and long-term”.  
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Studien har genom det material som tillhandahållits av Region Halland anammat en definition 

som är vidare än KK-stiftelsen i det att upplevelsenäringen ses som: ”de affärsdrivande eller 

affärsstödjande verksamheter som erbjuder besökaren, eller hallänningen, tjänster och varor 

laddade med upplevelser. Dessa upplevelser tillgodoser abstrakta behov, begär, drömmar och 

önskningar av olika karaktär”.
1
 

KK-stiftelsens definition antyder studier av människors, verksamheters och företags 

anhopningar i olika former som ger upphov till en industri, antingen i branschindelad statistik 

eller i faktiskt lokalisering. Denna studie tar sin utgångspunkt i en definition som ligger 

närmare Region Hallands, och den anglosaxiska, i det att studien inte kommer att betona KK-

stiftelsens betoning av formen,(t ex människorna inom branschen, deras verksamhet eller de 

artefakter de använder) som upplevelseindustrin tar, och istället betona de processer som 

kreativa näringar innehåller och ger upphov till. Av det skälet blir det oväsentligt om huruvida 

sport räknas till upplevelseindustrin eller ej, det viktiga är vilken roll det spelar i en 

ekonomisk utveckling i ett rumsligt perspektiv.  

 

Form och process blir vidare viktiga komponenter för att förstå hur teoretiska begrepp som 

intensiteter (process) kan bli viktiga instrument för att förstå upplevelseindustrin i ett län som 

kännetecknas av glesa strukturer, hellre än begrepp som t ex kluster (form), vilka av naturliga 

skäl, betraktas som varande mer lämpade för att förstå förhållanden i täta strukturer.  

 

Den globala-, lokala-, regionala- och dialektiska företagsutvecklingen 
Utveckling kan beskrivas utifrån flera olika utblickspunkter och motiv, eller ontologier och 

epistemologier vilka skiftar över tid beroende på olika cykler av modernitet och 

postmodernitet (se Jonasson, kommande). En tidigare epistemologi betonade solidaritet, 

närhet och ömsesidigt beroende (interdependens) mellan länder i världen och kom till uttryck 

i behovet av Internationalisering. En senare epistemologi ses globaliseringens effekter, nästan 

enbart i termer av ett uttryck i en ökad konkurrens mellan regioner (se Amin & Thrift, 1995). 

I en sådan beskrivning har konkurrensen från Asien, Indien och Östeuropa tvingat 

Västvärlden att bli mer effektiva och innovativa för att behålla konkurrensförsprånget. Den 

typen av utblickspunkt blir särskilt tydlig när det sker ett avbrott eller en dramatisk händelse i 

en ekonomi. Bara för något år sedan pratade man t ex om effekterna av den svenska 

ekonomins internationalisering i termer av billigare transporter och ökad andel utländskt 

ägande i svenska företag. Ur ett svenskt perspektiv från ITPS framställdes utvecklingen som 

oavkortat progressiv i termer av att: ” Globaliseringen går inte att stoppa. Den för svensk 

näringspolitik relevanta frågan blir i stället hur man ska kunna dra så stor nytta som möjligt 

av de vinster som en fortsatt internationalisering kommer att kunna medföra. En 

huvudslutsats i denna rapport är att man i så fall bör verka för en fortsatt liberalisering av 

den internationella handeln med varor och tjänster och avreglering av hinder för 

internationella investeringar” (Hansson et al, 2007:10).  

 

                                                 
1
 Definitionen kommer från Linn Berntsson vid Region Halland. 
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Den pågående (2007) bankkrisen har redan skapat nya förutsättningar för finansiell handel 

genom nya konstellationer och koncentrationer av ägande i spåren av förstatligande av 

banker, statliga stödpaket, uppköp och nedläggningar av finansinstitut och banker. Den 

finansiella handeln spås i vilket fall få en ökad reglering som torde ge avtryck även i handeln 

med varor och tjänster globalt. Tillsammans med alltmer ökade transportkostnader och höga 

räntor, samt ökade produktionskostnader i Asien och Indien blir kanske lokala marknader 

alltmer viktiga för de svenska företagen, samtidigt som import och export av varor torde te sig 

mindre attraktiv, och kanske ändå går globaliseringen att bromsa lite i alla fall? I vilket fall 

som helst så finner man inte enkelt teorier som hanterar ekonomiska lägen som kännetecknas 

av kris eller nedgång, vilket dels gör det svårt att konceptuellt föreställa sig kriser, och dels 

gör det svårare att skapa handlingsplaner inför kommande kriser. 

 

Den förändrade synen på begreppet internationalisering/globalisering har inneburit en 

förändring från sökandet efter gemensamma kontaktytor och lärande, mot en syn på den 

internationella arenan, framförallt Asien och Östeuropa, som konkurrenter och hot mot vår 

välfärd och konkurrenskraft. Hotet upplevs tydligast i samband med att kostnadsdrivande 

krafter ömsom lockar och ömsom trycker ut produktionen av varor från ett land med högre 

produktionskostnader till länder med lägre kostnader. Om den globala, nationella och även 

regionala skalnivån berör identifieringen av problemen, t ex i termer av en ökad konkurrens 

från Asien, så har lösningarna ibland handlat om att hitta strategier för att bemöta hotet som 

den ökade regionala konkurrensen genom att integrera kunskap i produktionsprocesser eller 

genom att varje region måste hitta sina unika resurser och man måste kontinuerligt kartlägga 

förutsättningarna för potentiella utvecklingsområden och stimulera tänkbara krafter i en sådan 

utveckling. Denna studie kan mycket väl betraktas som en sådan kartläggning, om det inte 

vore för att det också finns ett kritiskt förhållningssätt inbyggt i betraktelsen.  

 

Exempel på utvecklingsverktyg som syftar till att stimulera tillväxt har skapats av KK-

stiftelsen genom möjliggörandet av mötesplatser för mötet mellan upplevelseindustri, 

akademi, offentlig sektor samt övrigt näringsliv (Heed m fl, 2008). Genom initierandet av 

mötesplatser var tanken att plattformar för möten mellan aktörerna skapas. Ett annat sådant 

verktyg var en samling av branschens aktörer och förändra attityden för att därigenom lyfta de 

kreativa näringarnas betydelse för tillväxt.  Precis som tankarna går inom designindustrin, där 

design ses om en del i en innovationsprocess som knyter samman ekonomi, teknik och kultur, 

kan upplevelseindustrin ses som en konceptuell sammanhållning av konsumtion, kultur och 

upplevelser (se Kolmodin och Pelli, 2005). 

 

Den socio-rumsliga dialektiken 
Platser utgör viktiga utgångspunkter för produktion av intensiva upplevelser där 

produktionsfaktorerna inte är konkurrensutsatta på samma sätt som andra typer av faktorer 

som är beroende av design och kostnadsläge. Konsumenterna är fortfarande i behov av 

upplevelsernas värdestatus och varumärken, men det finns en större komplexitet i kopplingen 

till enskilda platser när det gäller upplevelseprodukter som bad, fiske, idrott etc. Platsens 
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attraktivitet är därmed en inte ringa värdevariabel. Platser kan därför designas för att bli 

attraktiva genom att förändra utformning av produkter och tjänster inom t ex besöksnäringen.
2
  

 

Steget därifrån är inte långt till det man kallar för ”Place branding” varumärkesbyggande när 

det gäller platser, och vidare till dialektiska processer som inbegriper hur platser organiseras 

och de sociala processer som organiserar dessa platser. Processen kallas inom kulturgeografi 

för den socio-rumsliga dialektiken.  Den grundläggande tanken bakom iden om den socio-

rumsliga dialektiken är att rum och sociala processer formar varandra under ömsesidigt 

pågående processer. Ett exempel som inbegriper tanken på företagskluster som en effektiv 

motor för drivande av utveckling, utgår från att rummets organisation påverkar de sociala 

processerna, d v s entreprenörskapet, samtidigt som entreprenörskapet formar den rumsliga 

organisationen. Resultatet blir en förstärkning av utvecklingsdrivande, kreativa och innovativa 

processer vars förklaringskraft inte kan förläggas till antingen rummets organisation eller de 

nätverk och sociala processer som uppstår, utan måste förklaras med hjälp av både rummet 

och de sociala processerna i en ömsesidig dialektisk påverkansprocess. 

 

Argumentet för att styra och leda utvecklingen av en region bygger alltså på det faktum att 

denna dialektik kan stanna av om den inte får någon input från en drivande part, som vill att 

förhållandet mellan aktörer och struktur förändras i någon önskvärd riktning. En sådan input 

utgörs av innovationer och entreprenörskap i termer av kreativitet, en kreativ värld, kreativa 

identiteter, kreativ praktik, kreativa städer, kreativa företag och kreativ ekonomi (Hartley 2005), i 

termer av upplevelser (KK-stiftelsen, 2007), samt i kulturproduktion (Hartley, 2005).  

 

Att skapa utveckling handlar således inte om att placera dynamiska ledare på rätt positioner 

eller att skapa exempel på entreprenörer som anses vara lyckade och orsak till ekonomisk 

framgång, vilket beskrivs av Hartley (Ibid) som traditionella forum för policyskapande. Det är 

inte heller fruktbart att göra det motsatta, nämligen att göra konsumenten till agenter för 

företagande i egenskap av reagerande och beteende subjekt i förhållande till entreprenörernas 

agerande och tillverkande subjekt. Det är inte ens tillräckligt att göra till konsumenten en 

”tänkande, emotionell och kreativ varelse”, eller att peka på förändrade roller mellan företag 

och individer, eller producenter och konsumenter (Gustafsson, 2008). Produktionen av 

intensiteter handlar istället om att bjuda in producenter och konsumenter till öppnare 

plattformar där möjligheterna att forma såväl strukturerna som agenterna blir den 

huvudsakliga värdeskapande aktiviteten. Människor kan inte reduceras till konsumenter eller 

producenter. De är involverade i aktiviteter som skapar värden som inte helt kan täckas in 

genom att konsumera saker som artikulerar en identitet, kultur eller livsstil. Själva 

skapandeprocesserna i sig är värdeskapande och kan inte förnekas i vikt, vilket gör att tankar 

om ”open-source” i förhållande till upplevelseindustrin använts för att förstå relationen mellan 

produktion och konsumtion (se Gustafsson, 2008:27). 

 

Gustafsson (2008), med hjälp av Lessing (2005) förklarar vidare tankarna på ”open-source” 

och samproduktion med utgångspunkt Internet där kontrollen över nätverket ligger hos 

                                                 
2
 Se  http://www.designcentrum.jll.se/  

http://www.designcentrum.jll.se/
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slutanvändarna, vilket möjliggör större delaktighet att lägga till vad vi önskar. Arkitekterna 

bakom händelser på Internet är inte några få talangfulla entreprenörer eller stora företag. 

Internet skapas snarare av simultana modulerande intensifierade praktiker som dialektiskt 

skapar olika typer av omvärldar där handlingar och miljöer är svåra att separera från varandra.  

 

Kunskaperna om upplevelsebaserad produktutveckling 

Det halländska företagandet kännetecknas inte av att där existerar tydliga geografiskt 

förtätade kluster, så som i det klassiska exemplet från Silicon Valley. Ett kluster kännetecknas 

av en fysisk närhet och en hög förtätningsgrad, vilket i sin tur betyder att det är korta och 

snabba vägar mellan företag och institutioner som då också möjliggör en intensiv utveckling.  

 

Enligt tillväxtdiskursens resonemang existerar utveckling och kreativitet egentligen bara i 

koncentrationer som klustermiljöer. Tillväxtdiskursen förnekar att kreativitet kan uppstå i 

miljöer som är glesa eller mindre förtätade. Tjänstemän kan i intervjuer t o m förstärka denna 

uppfattning genom att hänvisa till det halländska näringslivet som mindre kreativt och att där 

finns en outvecklad vilja att expandera, växa och öka sin tillväxt.  

 

I en enkät som gjordes till upplevelseföretag i Halland (2007) ställdes frågan om företagen 

kände till hur de kunde få mer information kring upplevelsebaserad produktutveckling. 

Förvånansvärt många svarade nej på frågan och orsakerna kan vara flera. Dels är man osäker 

på vad upplevelsebaserad produktutveckling är för något, det är ett begrepp som tillhör en 

diskurs som i sin tur är producerad av forskare, tjänstemän och politiker, alltså ett begrepp 

som formats i andra sammanhang än i de enskilda företagen.
3
 Dels kan det vara så att 

upplevelsenäringens företagande bygger på upplevelser och då blir frågan förvirrande 

eftersom den rör själva kärnverksamheten och utvecklingen är redan pre-fabricerad, t ex ett 

nöjesfält.  

 
Diagram 1 Enkätsvar om upplevelsebaserad produktutveckling 

 

 

 

Även om den tillväxtdiskursen främst riktar blickarna mot kluster och fysiska förtätningar av 

företag och institutioner, så är det ju inte otänkbart att aktörerna förflyttas i tid och rum och att 

de då skapar olika nätverk bestående av aktörer från offentlig sektor, högskola och näringsliv, 

och för att därifrån skulle kunna producera kreativa lösningar på del-problem inom 

upplevelsenäringen som involverar teknologier och upplevelsebaserad produkt-, värde och 

verksamhetsproduktion.  

                                                 
3
 Företagen har förstås olika karaktär inom upplevelseindustrin.  
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Erfarenheterna från enkäten och från intervjuerna med företagare i Halland (både från 

upplevelseindustrin och från traditionell industri) var att begreppet ”upplevelser” inte hade 

någon tydlig definition. Flera företrädare såg en entydig koppling till turismnäringarna, andra 

förknippade det med sensoriska upplevelser i samband med hisnande färder eller god mat. Det 

var också tydligt att begreppet inte direkt sågs ha någon koppling till den egna verksamheten, 

särskilt inte inom traditionell industri.  

 

Orsakerna till att tillväxtdiskursens meddelande inte trängt igenom helt och fullt i det 

halländska näringslivet är troligen lika många som det finns företag, men en orsak kan vara att 

det finns ett glapp mellan de som formulerar diskursens gränser och omfattning, och de som 

avses vara mottagare av den. För att uttrycka det i andra termer, de socio-spatiala dialektiken 

har inte den input av förändring som förväntats att den skulle ha, inte ens på ett så 

grundläggande plan att man som företagare förstår terminologin.  

 

Det är viktigt att förstå utgångspunkterna i en sådan situation. Någon påstår sig ha kunskaper 

om ”mitt” företags utveckling än den kunskap jag har själv. Om ”jag” som företagare inte 

förstår vad det handlar om, så är det antagligen inte ”mig” det är fel på när jag inte kan se de 

hot som byggs upp via tillväxtdiskursens tal om konkurrenshot från Asien. Det är snarare de 

som pratar om ökad tillväxt som har tagit miste.  

 

Detta kan förstås misstas för att handla om den enskilde företagarens okunnighet om tingens 

ordning. Men, det handlar snarare om att det inte har funnits någon effektiv förebild och att 

denna förebild har kunnat användas instrumentellt av dem som har velat driva utvecklingen 

framåt i länet. Här krävs förmodligen ett stort face-to-face arbete för att generera kunskaper 

om behov, men också för att kunna informera om upplevelseområdet för såväl traditionell 

industri, som för upplevelseindustrin. Det krävs antagligen också fysiska möte mellan en 

mängd olika aktörer, med just olika utgångspunkter och perspektiv för att kunna formulera 

nya relationer mellan konsumenter och producenter.  

 

Metod  

De metoder som använts i studien kunde varit någon form av intervenerande och 

aktionsinriktade, som t ex insiderforskning, iscensättande forskning eller följeforskning (se 

Johansson, 2008). Det som anammats från aktionsforskningen och den interaktiva 

forskningen är att all forskning per definition utgör en intervenering i en utforskad pågående 

verklighet. Forskaren är inget neutralt subjekt som ”läser av” eller ”extraherar information” 

från andra subjekt. Forskaren introducerar nya begrepp och synsätt genom att ställa frågor om 

hur subjekten förhåller sig till dessa begrepp. Forskarens roll är mer av deltagare i 

produktionen av gemensamma samtal om upplevelsedimensionen hos företaget och dess 

produkter. Forskning handlar från början om en avsikt att kollaborera med deltagare och 

nätverk. Oavsett om intentionen enbart är att förstå eller extrahera information kommer 
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forskaren att lämna spår efter sig. Enkätfrågor är en katalysator för tankar och idéer som 

förhoppningsvis kalibrerar om synsätten en aning hos de aktörer som deltar i enkäten.  

 

Intervjuer med entreprenörer och företagsledning, branschorganisationer och nätverk samt i 

viss mån företrädare för Region, kommun, Länsstyrelse, Statistik, utredningar, Internet, 

kommunala dokument, litteratur.
4
 Metoderna som använts i denna studie inkluderar: 

 Litteraturstudier 

 Internet 

 Webbenkät (materialet redovisas inte i denna studie) 

 Omvärldsanalys 

 Statistik 

 Intervjustudie (materialet redovisas inte i denna studie) 

Genomgången av forskning på området har hjälpt till att identifiera och förstå den upplevelse- 

och traditionell industri och dess dynamik, struktur och omvandling. För att förstå industrins 

situation i ett kontextuellt perspektiv har en omvärldsanalys gjorts, vilken omfattar 

Internetbevakning och nära uppföljning av dagstidningar och annan media. Dessvärre har det 

inte funnits möjlighet att göra en mer omfattande internationell utblick, t ex i form av en 

djupare sökning. Det hade även varit relevant med en fallstudie i en internationell kontext, t 

ex i ett intensivt företagskluster som Silicon Valley eller liknande, för att vidare förstå 

utveckling, trender och dynamiken i den socio-rumsliga dialektiken.   

 

Statistiken bygger i stort sett på redan insamlat material från Region Halland.
5
 Mycket av 

materialet är dynamiskt och uppdateras ständigt, vilket gör att länken till flera diagram ger en 

aktuell bild av läget just nu. Det har inte funnits tid eller resurser att själv bearbeta statistik på 

ett sätt så att det passat just denna studies design. Statistiken fångar en bakgrundsbild, snarare 

än att vara en huvudvariabel för resultat och analys. Det har fått vägas mot det primära syftet i 

studien och det har inte varit att göra en kvantitativ kartläggning av förutsättningarna i 

Halland, utan snarare få en förståelse för de möjligheter och hinder som finns för att skapa 

möten mellan de båda industrigrenarna.  

 

De intervjuade i denna studie utgörs av företagare inom traditionell industri, offentliga aktörer 

som är involverade i upplevelseindustrin och näringslivsutveckling samt företagare och andra 

aktörer inom upplevelseindustrin.  

 

De intervjuade kan delas in tre huvudkategorier: 

1. Företrädare för traditionell industri  15 

2. Företrädare för upplevelseindustri  7 

3. Offentliga företrädare och organisationer 3  

Tabell 1 De intervjuade inom olika områden  

                                                 
4
 Materialet från intervjuerna och enkäten är dock utelämnat i denna presentation eftersom det ägs av en annan 

part.  
5
 Se www.regionhalland.se  

http://www.regionhalland.se/
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Intervjuerna har inte betraktats som ett enkelt extraherande av information, utan även som ett 

sätt att skapa diskussion och skapa intresse för frågorna som projektet syftar till. 

Intervjufrågornas design har en aktionsinriktad intention i det att intervjun och den som 

intervjuar inte är en neutral och oberoende part, utan en katalysator för tankar och händelser. 

Intervjun har som bieffekt att den förhoppningsvis startar en tankeverksamhet kring frågor 

som rör utveckling, design, kreativitet och att dessa tankegångar kan ske tillsammans med 

aktörer som högskola och andra regionala aktörer.  

 

Detta anslag gör frågor som rör påverkan, generaliserbarhet, validitet och så vidare, får en lite 

annan innebörd. Validitet mäts i fråga om det uppstått en tankeprocess hos den som är 

intervjuad, eftersom såväl syftet som den ömsesidiga förståelsen för det som efterfrågas i sig 

bör valideras. Frågan om den ömsesidiga förståelsen valideras genom följdfrågor av typen: 

”Du menar alltså så här?”, eller ”Förstår jag dig rätt om menar så här?”. Därigenom får vi en 

validitet kring det som diskuteras och att förståelsen är liktydig. Generalisering eller 

upprepningsbarhet är metodproblem som är lite svårare att hantera. Förhoppningen är ju att de 

som intervjuats har skapat en vidare och djupare bild av upplevelseindustri och 

samverkansmöjligheterna mellan denna industrigren och traditionell industri. En upprepad 

studie skulle i så fall ge en annan bild, och det är det som är önskvärt, aktörerna förväntas 

genom intervjuerna att ha erhållit en nyfikenhet på upplevelsedimensionen och dess 

möjligheter för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Det innebär i sin tur att intervjun har 

avrundats genom att validera just denna påverkan genom att ställa frågan: ”Vet du hur du gör 

för att veta mer?” och ” Hur ser det ut i framtiden?”. Om återkopplingen på den typen av 

frågor är av typen: ”Nej, men jag vet mer nu” så har intervjun uppnått sitt metodmål, 

nämligen att påverka aktören att reflektera över upplevelsen inom respektive näring. Ett 

problem är att aktörerna ser så olika på innebörden i begreppet upplevelse, och kopplingarna 

till produktion och organisation är än mer otydliga, vilket kännetecknas av ett trevande och 

motfrågor.  
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Statistik – Enkät till upplevelseindustriaktörer 
Förhoppningen var att företrädarna för upplevelseindustrin skulle haft en stabilare definition 

av begreppen som enkäten bestod av. Nackdelen med enkäten är att det inte gavs något 

utrymme för just dialog och diskussion, och då uppstår heller inte den dynamiska och 

interaktiva effekt som intervjuerna kan ge upphov till. Det togs i alla fall ett beslut om att 

skicka ut en enkät via e-post till sammanlagt 681 företag i Halland, vilka definierats som 

upplevelseföretag av Region Halland. Kriterierna för dessa definitioner finns heller inte 

angivna i denna studie. Ett stort antal företag inom upplevelseindustrin valde att, eller hade 

inte möjlighet att besvara enkäten. Det kan bero på flera orsaker. Om företaget har 

verksamhet under del av året kan det helt enkelt vara så att man inte är inkopplad på sin 

verksamhet och svarar inte på mejl. En möjlighet är att många mejladresser inte är 

uppdaterade och då har mejlen inte kommit fram. En del har ansett att enkäten inte berör dem 

och/eller inte tyckt att man förstått frågorna. 

 

Eftersom det är frisvaren som kanske är mest intressanta för studiens syfte, att se vilja 

möjligheter där finns för samproduktion tillsammans med traditionell industri, kan materialet 

anses vara statistiskt sämre än förväntat, men innehållsrikt i form av information om hur man 

ser sig själv i förhållande till annan traditionell industri.   

 

Regional kontext 

Geografiskt läge i landet 
Näringslivet i Halland har en sammansättning som avviker något från Sverige i sin helhet. 

Industrin är småskalig och de stora företagen har aldrig etablerat sig i länet. I Halland finns 

dels den utåtriktade industrin med västkusthamnar i Halmstad, Varberg och Falkenberg, där 

export från inlandet, främst råvaror och som senare inkluderade mer förädlade produkter. 

Hamnarna har även varit viktiga i importhänseende, där bl a bilindustrin och handeln med 

Asien varit viktiga för hamnindustrin. I inlandet har skogsindustrin utgjort en viktig källa för 

industrierna. Tidigare konjunkturförändringar har åstadkommit dramatiska förändringar när 

det gäller förutsättningarna för näringslivet. Spade och Carlsson (2007) beskriver den 

industriella förändringen i Halland genom att detaljerat beskriva avtrycken från dess epok. 

Många av industrierna har startat i mindre skala, kanske i källare och garage. Man pratar om 

förindustriella anläggningar och verk som kvarnar, sågar, smältugnar, stampar m.m (Spade 

och Carlsson, 2007:13). De mest framträdande näringarna i länet var, i industriella termer, 

skogsindustrin, stenindustrin, hamnarna, kraftindustrin och järnvägarna.   

 

När det gäller de administrativa gränserna så utgör de både en hotbild och en fördel för de 

regionala resurserna. Hallands län angränsar till Skåne i söder och Västra Götaland i norr, och 

har historiskt starka band med Smålandslänen i öster. Halland är till ytan och befolkningen ett 

litet län, men med intakta och viktiga funktioner som Länsstyrelse, högskola, flygplats, 

länssjukhus, en militärhögskola, domstolar, ett regionförbund etc. Det framgår sällan i någon 

debatt hur viktigt det är, inte bara för näringslivet, utan för hela länets legitimitet att så många 
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centrala funktioner som möjligt finns i Halland. Debatten i den lokala pressen har snarare 

lockat förespråkare för bortrationalisering av viktiga funktioner, som t ex flygplatsen. Under 

de senare åren har nästan alla dessa funktioner ifrågasatts, som enskilda, men det diskuteras 

sällan vilken roll dessa funktioner spelar för länet som helhet och för möjligheten att överleva 

som län i en värld där småskalighet inte alltid premieras.   

 

Hallands geografiska läge, med ca 12 mil till två storstadsområden, utgör således med sina 

glesa strukturer en sårbar geografisk position. Utan dessa centrala länsfunktioner är det lätt att 

ifrågasätta regionens möjlighet att bedriva ett näringslivs- och utvecklingsarbete anpassat till 

den geografiska kontext som råder. Det räcker att en av länets funktioner ifrågasätts, så kan 

det lätt uppstå en dominoeffekt som till slut kan komma att påverka länets förmåga att hävda 

sig i ett regionalt perspektiv. Om t ex högskolan av någon anledning skulle försvinna från 

Halland skulle det kunna påverka övriga funktioners förmåga att legitimera sin existens, med 

en möjlig följd av påverkan på den positiva image som länet har idag, som självständigt och 

attraktivt län för boende och arbete. Det geografiska läget och den regionala politiken spelar 

alltså en roll för förutsättningarna för mötet mellan upplevelsenäringen och traditionell 

industri såtillvida att de politiska förutsättningarna mycket snabbt kan förändra, dels 

strukturen för dessa näringar i termer av storlek och mångfald, dels på så sätt att industrier 

tvingas omlokalisera sina verksamheter eftersom liknande verksamheter lagt ned eller flyttat 

sina industrier, och dels kan länets image förändras och därmed möjligheterna att locka 

turister.  

 

Det geografiska läget kan också ses som en fördel, med två relativt stora marknader på ett inte 

alltför stort avstånd. Småskaligheten och den fysiska närheten beskrivs ibland som fördelaktig 

när det gäller att samla företrädare för organisationer och företag. Ser man till industrin i 

Halland så innebär avsaknaden på större företag att det finns en potentiell flexibilitet när 

strukturer och konkurrensförutsättningar förändras, men det kan också innebära en avsaknad 

på intryck och risken för en tröghet i omvandlingsbenägenheten och förmågan att ta till sig 

 och utveckla nyvunnen teknologi, nya produkter och branscher.  

 

En av intervjuerna beskriver småskaligheten som en del i det halländska näringslivets struktur 

och som en nackdel när det gäller företags obenägenhet att expandera, växa och utvecklas: 

”Många företag har startat som källarverksamheter och de förblir också sådana”
6
. Det 

geografiska läget kan alltså dels innebära en påverkan på inställningen till företagande i 

termer av traditioner, och dels utgör de glesa strukturerna att inflödet av intryck inte är så 

stort.  

  

a. Naturtillgångar 

Många av de ca 250.000 tusen människorna som besöker Halland varje år bidrar till att 

reproducera bilden av länet på ett sätt som är så kraftfullt att det möjligen är så att vi som bor 

här själva också tror på den bilden ibland! En av föreställningarna om Halland och dess 

                                                 
6
 Intervju med företagare inom traditionell industri 
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naturtillgångar handlar förstås om närheten till havet. Många föreställer sig helt enkelt 

Halland som ett havslän eller ett rekreationslän. I själva verket är skogen och jordbruket de 

två mest omfattande verksamheterna när man ser till användningen av marken. Det är dock 

nära till hands att koppla samman den presumtiva potential när det gäller utökandet av 

aktiviteter som kan kopplas till upplevelseindustrin, eller mötet mellan upplevelseindustrin 

och traditionell industri. De naturresurser som finns idag inom jordbruket kan, om det skulle 

finnas behov av det, kunna omvandlas till fler golfbanor och bebyggd mark. Golfbaneprojekt 

beskrivs ibland som projekt som är möjliga att återställa i den meningen att de lätt går att 

plöja upp igen och odla på om behoven finns.  

 

När det gäller skogsmarken har den fördelen av att vara en naturresurs som efterfrågas av 

turister för rekreation och naturliv: ” Vi har ett lugnt boende nära naturen, stora strövområden 

på ett naturreservat, rent och välstädat område, omdömet säger, en idyll. Stödet måste komma 

från politiskt håll” (enkätsvar). Det är möjligt att där även finns potential för att hitta 

mötesplatser mellan traditionell industri och upplevelseindustri med utgångspunkt från dessa 

rekreationsplatser, så som en av enkätrespondenterna uttrycker det: ” Jag är på väg att avsluta 

20 års jobb inom besöksnäringen, men skulle gärna se att man knyter ihop stor & liten inom 

näringen samt kopplar samman besöksnäringen med övriga industrier mm i bygden. Här finns 

en stor potential att bearbeta!”. 

 

 
Diagram 2 Markanvändning i Halland. Källa Region Halland.7 

 

Om markarealen är liten så är betydelsen desto större när det gäller de vidsträckta stränderna i 

Halland. Sandstränderna är definierade av länsstyrelsen som friluftsområden av riksintresse 

med avseende på bad, båtliv och fiske.
8
 Ur ett kommunalt perspektiv är det dock svårt för 

kommunerna att hitta sätt att generera ekonomiska vinster direkt ur denna naturresurs. 

Effekterna kommer istället indirekt genom gästnätter och i viss mån kanske en viss migration, 

d v s att strandnära bebyggelse har en viss dragningskraft på människor som har möjlighet att 

välja var de vill bosätta sig.  

                                                 
7
 http://www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=19917 

8
 www.n.lst.se  

http://www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=19917
http://www.n.lst.se/
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Det är möjligt på ett mer systematiskt vis betrakta naturresurserna i termer av ”open sources” 

eller plattformar, som aktörer själva formar aktiviteter kring som kan skapa förutsättningar för 

tillväxt och näringslivsutveckling. Stränderna och skogarna är inga resurser som direkt kan 

prissättas, utan det sker troligen utifrån erbjudanden om platsens möjligheter och attraktion.  

 

Sammantaget och relaterat till idén om ett dialektiskt förhållande mellan materiella strukturer 

och organisation av rummet, så har Halland relativt stora och viktiga resurser i form av 

turistnäring, skogsindustri och jordbruk. De olika naturresurserna delar länet på så vis att de 

inre delarna av Halland är beroende av skogen och de havsnära delarna är beroende av 

turismen och jordbruket. Naturtillgångarnas läge skapar i sin tur olika förutsättningar för 

andra processer såsom arbetstillfällen, migrationsvillighet, flexibilitet, näringsliv o s v. Frågan 

om hur dessa naturresurser integreras i plattformer för skapandet av olika former av 

intensiteter genom faciliteter handlar om fantasi. 

 

 

Näringslivets struktur 
 

 
Figur 1 Kommuner i Halland. Källa: Region Halland.9  

 

I det regionala tillväxtprogrammet (RT, 2007:9) kan man läsa att Halland inte är beroende av 

några dominerande branscher eller storföretag. Branschbredden med många små och 

medelstora företag sägs skapa en robust näringsstruktur som är mindre känslig för 

marknadsförändringar och strukturella förändringar. Frånvaron av dominerande branscher och 

företag samt förekomsten av många småföretag gynnar flexibilitet och omställningsförmåga. 

Under senare tid har strukturella förändringar gjort att de stora företagen som genomgått 

                                                 
9
 http://www.regionfakta.com/templates/Page.aspx?id=19924 

http://www.regionfakta.com/templates/Page.aspx?id=19924
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dramatiska förändringsprocesser. I skrivande stund sker stora nedskärningar inom bilindustrin 

och intervjuerna med små legotillverkande industri bekräftar att även de mindre företagen 

berörs, om än i mindre utsträckning, i nuläget av Volvos problem med låg bilförsäljning.  

 

Svagheterna sägs vara en relativt låg tillväxtvilja. Ibland beskrivs denna inställning som 

kännetecken på en företagarkultur som ses som ”förnöjsam”. Att vara förnöjsam innebär då 

att företagen går bra utan att man behöver anstränga sig och den utkomst som de genererar 

anses vara en så stor andel av det goda livet som man eftersträvar. Att vara förnöjsam kan 

utgöra ett hot eftersom det inte skapas ett kontinuerligt omvandlingstryck på verksamheter. 

Det kan också utgöra en variabel som mycket väl kan lyftas fram för att marknadsföra 

Halland som en livskvalitetsmässigt hållbar plats att driva företag på.  

 

Småföretagen kännetecknas av en hög medelålder bland företagsledarna vilket på sikt kan 

leda till problem i samband med generationsskiften i ägarledda företag, men det kan också 

tyda på ett hållbart förhållningssätt till företagande. Även när det gäller utbildningsnivån 

ligger de halländska småföretagen under riksgenomsnittet, vilket kan antyda att företagen går 

bra utan större tryck på omvandling som svar på ökad konkurrens med utgångspunkt från 

ökade mervärden i produkters slutända.  

 

Dominansen av mindre företag och det begränsade inslaget av kunskapsintensiva branscher i 

regionen medför att det endast i mindre utsträckning bedrivs forskning inom det halländska 

näringslivet. Dessutom har forskningsresurserna vid Högskolan i Halmstad hittills varit av 

begränsad omfattning. 

 
 

Vid en jämförelse av huvudområdena som sägs avspegla innovationsindex så blir bilden av 

storstadsområdenas dominans inom teknikhöjd, forskning och utveckling tydlig. Det finns 

således anledning att fundera på hur man kan utnyttja de resurser som finns i länet på ett 

effektivt sätt, t ex genom att inrymma dem i plattformar för samproduktion och se dem som 

viktiga resurser att inkludera för att uppnå bredd vid genereringen av vertikala kompetenser.  
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Diagram 3 Innovationsindex Hallands län (riket=100). Källa: Mälardalens innovationsindex Länsstyrelsen i 

Södermanlands län.
10

 

 

                                                 
10

 http://soapimg.icecube.snowfall.se/intersecta/Malardalen_Innovation_Index.pdf 

http://soapimg.icecube.snowfall.se/intersecta/Malardalen_Innovation_Index.pdf
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Diagram 4 Innovationsindex Hallands län (riket=100). Källa: Mälardalens innovationsindex Länsstyrelsen i 

Södermanlands län.
11

 

 
Bredden och spridningen på kompetenser är just en av de två svagheter som kan ses med det 

innovationsindexet som används i flera sammanhang. Den första svagheten är att det inte tar 

någon hänsyn till forskning inom samhällsvetenskap, och den andra att man har en traditionell 

syn på forskning som en extern produkt vars bidrag till mervärde inte blir helt klart. Det finns 

anledning att fundera på hur entreprenörskapet skulle kunna utvecklas, inte bara med 

avseende på forskning inom teknik naturvetenskap, utan även där samhällsvetenskapen ses 

som en kreativ resurs. Det är ju trots allt den resursen som så småningom fyller eller förkastar 

de flesta teknologierna.  

 

Halland har få sysselsatta i branscher med stort teknik- och kompetensinnehåll och inom 

företagstjänster. Företag med stort kunskapsinnehåll har trots sin litenhet en relativt snabb 
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utveckling. Dock finns en risk för att den begränsade tillgången till avancerade 

företagstjänster, kompetensförsörjning och annan service på sikt kan verka tillväxthämmande 

(RT, 2007:9). 

 

Näringslivsstrukturen visar att näringslivet är relativt sett beroende av arbetstillfällen inom 

offentlig sektor, vilket är en baksida av en företagsstruktur som är småskalig och flexibel. 

 

Länets 25 största arbetsgivare år 2007 
        
Ordning Namn Antal 

anställda 
Andel av 

totalt antal 

anställda i 

länet 
1 HALMSTADS KOMMUN 7 525 7,1 
2 HALLANDS LÄNS LANDSTING 7 075 6,6 
3 KUNGSBACKA KOMMUN 6 025 5,7 
4 VARBERGS KOMMUN 5 075 4,8 
5 FALKENBERGS KOMMUN 4 225 4,0 
6 LAHOLMS KOMMUN 1 525 1,4 
7 RINGHALS AB 1 125 1,1 
8 HYLTE KOMMUN 1 075 1,0 
9 FÖRSVARSMAKTEN 925 0,9 

10 GE-KÅS I ULLARED AB 925 0,9 
11 STORA ENSO HYLTE AB 875 0,8 
12 RIKSPOLISSTYRELSEN 625 0,6 
13 ALBANY INTERNATIONAL AB 575 0,5 
14 CARLSBERG SVERIGE AB 575 0,5 
15 ATTENDO CARE AB 525 0,5 
16 SAMHALL AKTIEBOLAG 525 0,5 
17 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 475 0,4 
18 POSTEN MEDDELANDE AB 475 0,4 
19 SÖDRA CELL AB 475 0,4 
20 FÖRSÄKRINGSKASSAN 375 0,4 
21 GETINGE STERILIZATION AB 375 0,4 
22 SCA HYGIENE PRODUCTS AB 375 0,4 
23 PILKINGTON FLOATGLAS AB 325 0,3 
24 REGION HALLAND 325 0,3 
25 SWEBUS AB 325 0,3 

        
Totalt antal anställda för de 25 största i länet   42 725 
Andel av antal anställda i länet   40,1 
Källa: Statistiska Centralbyrån, Företagsregistret: Region Halland.12 

Tabell 2 Antal stora arbetsgivare i länet. Senast uppdaterad: 2008-07-01 

I tillväxtprogrammet sägs det halländska näringslivet ha en relativt stark ställning på den 

internationella marknaden. Andelen exporterande företag är bland de största i landet men 

värdet av exporten är på grund av näringslivsstrukturen relativt litet. Erfarenheter från 

utvecklingsverksamhet i Halland sägs visa att många mindre och medelstora företag har goda 

förutsättningar för en ökad internationalisering av verksamheten och att företagen i länet har 

en outnyttjad exportpotential. Hallands geografiska läge, med bra infrastruktur nära större 

exportmarknader, vilket anses ge stora möjligheter som kan tas till vara i utvecklingen av det 

halländska näringslivet. 

                                                 
12
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Livsmedelstillverkningen är en stor industribransch i Halland men trots detta sägs inte 

förädlingsindustrins omfattning motsvara länets stora primärproduktion. Därför finns det en 

potential för ökad förädling av jordbruksprodukter i regionen. Under senare år har det vuxit 

fram ett relativt stort antal små livsmedelsproducenter som baserar sin verksamhet på lokal 

produktion och en lokal marknad. Många av de nya företagen arbetar i olika typer av nätverk 

och har en stark koppling till upplevelsenäringen. 

 

I Halland finns en lång tradition av bad- och kurortsverksamhet ur vilken det har utvecklats en 

relativt omfattande verksamhet med inriktning mot hälsa och rehabilitering som drivs i både 

offentlig och privat regi. I länet har också bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete på 

folkhälsoområdet. Kopplat till dessa verksamheter beskrivs den offentliga sektorn (kommun 

inklusive sjukvården) vara en av de större arbetsgivarna för såväl Halmstad som för 

Kungsbacka (RTP, 2007:11).
13

  

 

Den demografiska utvecklingen, med fler och aktivare äldre människor, innebär att man tror 

att det kan skapas en ökad efterfrågan på hälsoteknikrelaterade produkter och tjänster. I syd-

västra Sverige finns många företag som konstruerar, producerar och marknadsför 

hälsoteknikprodukter och tjänster (RTP, 2007:11).  

I Halland infördes ett valsystem för vårdtagare kallat Vårdval Halland. Modellen har 

debatterats flitigt och innebär i princip att möjlighet att välja vårdenhet, en hälso- och 

sjukvårdspeng följer varje invånare och lika arbetsvillkor oavsett driftsform. Varje hallänning 

väljer en vårdenhet och kan byta om han eller hon inte är nöjd. Valet innebär att göra en 

överenskommelse med vårdenheten om att i första hand vända sig dit. Genom sitt val 

godkänner hallänningen att hälso- och sjukvårdspengen utbetalas till vårdenheten. 

Vårdenheten lovar i sin tur att denna ska ta emot snarast och allra senast inom tre månader 

efter att hallänningen gjort sitt val. Vårdval Halland sägs ger alla vårdenheter, privata och 

landstingsdrivna, lika förutsättningar. Vården blir intäktsfinansierad och vårdenheterna 

konkurrerar med kvalitet. Vårdval Halland utgör en indikation på att gränserna mellan privat 

och offentlig verksamhet kan flyttas och förändras på ett annat sätt än vad som tidigare varit 

möjligt. 

Utgår man från Halmstad, vilket i och för sig kanske inget är ett signifikant exempel för 

Halland, säger det i alla fall något om strukturen som helhet i termer av balans mellan 

offentlig sektor och privat näringsliv. Där finns få större arbetsgivare och den offentliga 

sektorn svarar för ca 36% av arbetstillfällena. Den privata sektorn, som till stor del utgörs av 

små och medelstora företag med upp till 100 anställda, svarar för över 60% av arbetstillfällena 

i Halmstad. De fem största företagen svarar sammanlagt för endast 6% av antalet arbeten. 

Traditionell industri har under de senaste årtiondena blivit allt mindre viktig för kommunen, 

och andelen anställda inom den cykliska tillverkningsindustrin har minskat till 19% 2003, 

vilket är samma nivå som i riket, från 42% 1975. Den traditionella industrin svarar för 73% av 
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arbetena, vilket i stort ligger i linje med rikets genomsnitt.  Inkomstnivåerna i Halmstad är 

lägre än rikets genomsnitt och kommunens skattekraft per invånare är 83% av landets 

(beräknat på det nationella genomsnittet år 2006). 
14

 Det finns alltså anledning att tro att 

möjligheterna att utveckla verksamheter genom möten mellan traditionell industri och 

upplevelseindustrin ligger inom produktionen av tjänster som kännetecknas av 

gränsförändringar mellan offentlig och privat.  

 

Befolkningens utveckling 

Hallands sex städer, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg har 

mycket olika förutsättningar när det gäller möjligheten att öka sina befolkningar.  

Kungsbacka, den nordligaste av kommunerna, sägs vara en av de mest expansiva 

kommunerna i Sverige idag, vilket kan förklaras av i huvudsak två faktorer; lagom 

pendlingsavstånd till Göteborg och lång kustlinje. Boendet vid havet utgör genomgående en 

attraktionskraft i länet, kan man dessutom kombinera detta med en rimlig närhet och bra 

förbindelser  (Europaväg 6/20, liksom järnvägen mellan Göteborg och Malmö, går rakt 

genom kommunen från norr till söder) till sitt arbete ökar möjligheten till inflyttning 

ytterligare. Folkmängden i kommunen är ca 73.000 invånare den 30 november 2008, 

en ökning med 655 personer hittills under året. Under 2007 ökade befolkningen 

med 898 personer.
15

  

Med mer än 88.000 invånare är Halmstad Sveriges 18:e största kommun. Här har 

också Landstinget Halland sitt säte (Hallands län har 280.000 invånare). Staden sägs ha haft 

en stabil befolkningstillväxt på i genomsnitt 0,5% sedan mitten av nittiotalet, vilket också 

talar för att kommunen har en stark attraktionskraft. I förhållande till Kungsbacka förklaras 

dock inflyttningen vara beroende av, främst av studenter och pensionärer, vilket man 

förväntar sig ska fortsätta. Halmstad ligger inte lika nära storstadsregionerna Göteborg och 

Malmö/Köpenhamn som Kungsbacka, vilket gör det något trögare att välja kommunen som 

boendeort för att pendla till ett arbete i någon av dessa städer. En geografisk fördel är dock att 

man med hjälp av en utvecklad infrastruktur och bra transportmöjligheter lätt når båda dessa 

storstadsregioner när det gäller avsättning för produkter och tjänster. I Halmstad ligger länets 

flygplats (främst för inrikesflyg), motorväg, snabbtåg och en hamn. En viktig attraktionskraft 

utgörs av de långa sandstränder och golfbanor som erbjuds runt omkring Halmstad, varav 

Tylösand är känd för både stranden och golfbanan.
16

  

 

                                                 
14
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 Nov -08 enligt http://www.kungsbacka.se/sitetemplates/KBInformationPage____4903.aspx ). 
16
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Varbergs kommun med sina ca 57.000 invånare skiljer sig inte från Halmstad och 

Kungsbacka när det gäller prognoserna och förväntningarna på inflyttning till kommunen. 

Deras prognos innebär att folkmängden kommer att öka med 6710 personer fram till 2020.
17

  

 

Varberg har en utpendling av arbetskraft till Göteborg på ca 1.300 människor, vilket kan 

jämföras med utpendlingen från Kungsbacka till län utanför Halland (främst Göteborg) med 

ca 10.000 människor (2006). Inpendlingen och utpendling till Varberg sker främst från 

Falkenberg (ca 1200 respektive 1300 människor).  

 

I länet som helhet framträder en bild av ett beroende när det gäller tillgång till 

arbetsmarknaden i Göteborgsregionen i förhållande till Malmöregionen. Skevheten kan dock 

förklaras med den stora andelen pendlare som utgörs av dem som åker från Kungsbacka till 

Göteborg: 

 

Arbetspendling från Hallands län till övriga län i riket 2006 
Till 
Antal utpendlare från länet 

  
Män  12 520 
Kvinnor  8 915 

 
Totalt Västra Götalands län 21 435 

  
Män  1 607 
Kvinnor  1 030 
Totalt Skåne län  2 637 

 

Tabell 3 Arbetspendling till Hallands län till övriga län i riket 2006 Källa: Region Halland.
18

 

  

När det gäller länet som helhet är det viktigt att nämna att det finns en skiljelinje mellan kust 

och inland när det gäller befolkningen. I skogslänen flyttar de unga ut och andelen äldre i 

befolkningen ökar. När det gäller inflyttning totalt sett kan dock Halland anses vara ett 

inflyttningslän som går att jämföra med Uppsala och Södermanland. 
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Tabell 4 Befolkningsförändringar under 1:a halvåret år 2008. Källa: Region Halland.
19

  

 

Fördelningen inom länet visar dock att alla delar inte får ut lika mycket av inflyttningen. 

Inflyttningen är som lägst till inlandslänen och som högst till kustlänen. Kungsbacka har en 

stark inflyttning tack vare närheten till Göteborg.  

 

Befolkningsförändringar under 1:a halvåret 2008 och folkmängd 30 juni 2008 

            

Kommun/Region Folk-mängd   Folk-

ökning   

Levande 

födda  

Döda   Födelse-

överskott 

In-

flyttade 

Ut-

flyttade 

Flyttningsnetto 

Totalt  Därav mot  

Egna 

länet 

Övriga 

Sverige 

Utlandet 

Falkenberg 40 311 147 212 201 11 759 619 140 29 23 88 

Halmstad 89 872 145 485 431 54 1 814 1 725 89 22 -80 147 

Hylte 10 291 34 47 53 -6 243 205 38 -8 -9 55 

Kungsbacka 72 339 397 438 279 159 1 461 1 220 241 -52 258 35 

Laholm 23 212 23 109 137 -28 496 443 53 -16 34 35 

Varberg 56 517 403 362 262 100 980 684 296 25 214 57 

Hallands län 292 542 1 149 1 653 1 363 290 4 750 3 893 857 . 440 417 

Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se: Region Halland.
20

 

Tabell 5 Befolkningsförändringar under 1:a halvåret 2008 och folkmängd 30 juni 2008 

Det är inte så troligt att någon intervenering kan påverka de demografiska pågående trenderna 

i någon avsevärd omfattning. Befolkningsförändringar drivs av större strukturella processer 

kopplade till migration, ekonomisk strukturell förändring, infrastruktur, t ex i form av 

transporter. Om det t ex skulle vara möjligt att pendla mellan Göteborg och Laholm på en 

halvtimma med höghastighetståg skulle det möjligen uppstå en ökning av befolkningen som 

är signifikant.  

Utbildning och kompetens i länet 
 

                                                 
19
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Det finns en stark tilltro till det geografiska läget, naturresurserna och självständigheten i 

Halland. Flera offentliga aktörer tror att det geografiska läget ska gynna regionen på så sätt att 

man kan dra fördel av de två expansiva regionerna Öresund och Göteborg. Man tror att detta 

kommer att förbättra möjligheterna att locka till sig högutbildade och välsituerade människor 

som lockas av de attraktiva boendemiljöerna.
21

  

 

I själva verket utgör avstånden en friktion, i alla fall när man ser till arbetspendlingen. Det 

existerar inte många stora företag som i sin tur kan locka till sig människor med högre 

utbildning och med kunskaper som kan utvecklas inom upplevelseindustrin. Några av 

företagen, både inom traditionell industri och inom upplevelseindustrin, nämner i intervjuerna 

att det är sällan svårt att hitta personal, men det kan ibland vara svårt att finna 

spetskompetenser.  

 

När det gäller kompetensförsörjning med fokus på förutsättningar inom upplevelseindustrin så 

är den givetvis begränsad av möjligheten att finansiera och skapa samarbeten liknande den 

som sker i storstadsområdena. Trots detta finns det möjligheter att bättre ta tillvara på de 

kompetenser som finns i regionen och att utveckla kompetenser hos befintliga aktörer.  

 

I en enkät gjord i Sverige tillfrågades ungdomar om vilken typ av yrke de skulle välja om de 

var tvungen att välja.  Flertalet ungdomar i Halland svarade då att man hellre valde ett roligt 

och utvecklande arbete, än ett säkert tryggt arbete, vilket kan indikera att det finns en 

generation av människor som kan tänka sig ett kreativt yrke, möjligen också inom 

upplevelsebranschen.  
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Tabell 6 Enkät till ungdomar angående val av arbete. Källa: Region Halland.
22

 

 

I samma undersökning fanns frågor kring ungdomarnas studieplaner, och då svarade en stor 

andel av ungdomarna att de skulle skaffa sig en högskoleutbildning inom de närmaste 3 åren. 

Sätts detta i relation till den pågående ekonomiska utvecklingen finns det möjligheter att hitta 

underlag till kompetensförsörjning inom upplevelsebranschen.  

 

Det är dock inte säkert att unga människor väljer att utveckla sina talanger inom 

upplevelseindustrin på det organiserade vis via musikskolor som tidigare generationer gjort. 

Många unga människor upptäcker att man t ex kan lära sig ett instrument via YouTube och 

publicera och marknadsföra sin musik via MySpace varför den faktiska utvecklingen inom 

vissa delar av upplevelseindustrin utgör en större utmaning när det gäller mätningar. Det går 

kanske att uttrycka det på så sätt att flera av upplevelseindustrins talanger utvecklas utan 

kontroll och vetskap från de krafter som vill stimulera och utveckla dem.  

 

 

Tabell 7 Enkät angående ungdomars syn på utbildning. Källa: Region Halland.
23

  

 

Ett kompetensutvecklingsarbete sker t ex också genom Region Hallands satsningar på 

näringslivsutveckling inom Upplevelseindustrin och Livsmedelsindustrin. Region Halland bedriver 

även egna kurser som man ser behov av från en egen horisont.  
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Figur 2 Högskoleutbildade i Halland 2006 (Källa Glesbygdsverket) 

Studier efter gymnasiet enligt ungdomar 18 år. Svenskt Näringsliv genomförde år 2004 en 

undersökning för att kartlägga 18-åringars syn på framtiden. Undersökningen har lagts upp så 

att den ska ge en representativ bild av Sveriges samtliga 18-åringar. Uppläggningen sägs ge 

en mycket god bild på riksnivå samtidigt som den ger goda möjligheter till separata analyser 

för vart och ett av länen. Separata urval har dragits för vart och ett av Sveriges 21 län. För 

länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne drogs större urval än för övriga län. 

Undersökningen genomfördes under perioden 25 maj-29 juni år 2004. 

 

Diagram 5 Enkät angående ungdomars syn på studier efter gymnasiet. Källa: Region Halland.24 
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Det är mycket svårt att ställa rätt frågor till ungdomar när det gäller deras framtida planer och 

önskningar. Vid tre tillfällen har besök gjorts av elever vid två gymnasieskolors samhällsvetenskapliga 

program samt vid ett turismprogram i Halmstad.
25

 Jag har då ställt frågan vad de avser att göra efter 

studierna på gymnasiet. Nästan samtliga i alla klasser som besökts har man svarat att man har för 

avsikt att flytta från Halmstad, oavsett om man tänker studera vid annan ort eller inte. I en dialog 

framkommer det dock att flera elever nog ändå skulle kunna tänka sig att stanna kvar när inte frågan 

om framtiden ställs så direkt. Det troliga är att det finns en grupptrycksvariabel som gör att det riskerar 

att framstå som ett nederlag att aktivt visa övriga kamrater att man har för avsikt att stanna kvar på den 

ort man har vuxit upp i, i förhållande till att söka framgångar i andra sammanhang, t ex utomlands.  

 

Såväl upplevelsenäring som traditionella näringar är beroende av kompetensförsörjning underifrån. 

Det är dock inte önskvärt att förhindra att unga människor flyttar från orten för att utvecklas inom de 

områden de visar intressen och talanger. Det förhindrar emellertid inte att möjliggöra en förlängning, 

förstärkning och utveckling av talangmöjligheterna för unga människor i länet inom områden som kan 

anses vara viktiga för viktiga framtida näringsområden.  

Näringslivsstruktur 
Globaliseringen har gjort företagens produktionskapital flytande (liquid) och det är svårt för 

länder i väst att konkurrera med länder som Kina eller Indien på basis av priser. Enligt Reier 

(2004) blir istället företagens allt mer viktiga konkurrensfördel upplevelseaspekten. Man 

måste helt enkelt vara mer unik än sina konkurrenter. (Reier, 2004) ”When looks count the 

most”.
26

  

 

Den senaste tidens ekonomiska turbulens visar dock att man inte bör överdriva rörligheten hos 

kapitalet. Många produkter är inbäddade i sociala och kulturella praktiker som gör det svårt 

att flytta över dem i en kontext där kommunikation kan försvåra produktens kvalitet och 

utformning.  Företag löser ibland detta genom att placera humankapital i låglöneländer. En 

företagare uttrycker det på följande sätt: ”Vi har ju en fabrik där också. Ja, det är brorsan som 

har den. Han är där och jag är här hemma”.  

 

I dagens Hallands Affärer, bilaga till Hallandsposten (10 dec 2008) kan man läsa att 

”varselvågen sveper även över Halland”: Förutsättningarna för traditionell industri har 

förändrats dramatiskt i Sverige under det senaste halvåret. Varsel om uppsägningar har ökat 

från 628 år 2007 till 1479 fram till november 2008, alltså mer än en fördubbling. Norra 

Halland sägs vara hårdare drabbat än södra delen, och värst är läget för verkstadsindustrin 

med koppling till fordonsindustrin. Byggsektor, handel, lager och transporter är sektorer som 

är utsatta i konjunkturnedgångar liknande denna. Bland företag som meddelat flest varsel i 

Halland nämns Nitator, Höganäsverken, Diab, Waco Jonsered, Halmstads Gummifabrik, 

Rejmes, Spectra Hydraulic och National Gummi. I skrivande stund har Region Halland och 

Länsstyrelsen utlyst ett krismöte under januari månad 2009 för att diskutera den ökande 

omfattningen av varsel inom traditionell industri.  
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 Totalt har frågan ställts till uppskattningsvis 150 elever i årskurs 2 och 3. 
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De många strukturella ekonomiska förändringarna till trots, i Halland återfinns många 

arbetstillfällen inom de areella näringarna, förutom i Halmstad och Kungsbacka där 

tjänstesektorerna liknar de förhållanden som återfinns på nationell nivå. De många 

arbetstillfällena inom areella näringar har sin motsvarighet i de färre antal arbetsställen som 

finns inom tjänstenäringarna. Det är troligt att detta har någon slags påverkan på det sätt 

människor resonerar kring utveckling och transformation av näringslivet i stort. Areella 

näringar är mindre beroende av innovationer än tillverkningsindustrin och tjänsteindustrin. De 

areella näringarna står för kontinuitet, långsiktighet och försiktighet, medan övriga näringar 

bygger på anpassningsbarhet, flexibilitet och transformativitet. Även om det är svårt att peka 

på exakt vad det betyder, är det möjligt att hävda att rummets resurser och organiseringen av 

resursanvändningen i länet påverkar de tankeramar som aktörer har när det gäller 

resursutnyttjande.  

 

Antal arbetsställen år 2007 efter region och näringsgren (SNI 2002) 

Procentuell fördelning   

            
Kommun/Region Areella 

näringar 
Industri-

näringar 
Tjänste-

näringar 
Totalt 

  

Falkenberg 31,8 14,7 53,5 100,0   
Halmstad 17,2 14,0 68,8 100,0   
Hylte 54,7 13,7 31,7 100,0   
Kungsbacka 13,7 16,5 69,9 100,0   
Laholm 36,3 16,7 47,0 100,0   
Varberg 27,6 15,3 57,1 100,0   
Hallands län 24,2 15,2 60,5 100,0   
Riket 20,9 13,8 65,4 100,0   

*) exkl. näringsgren okänd   

Källa: SCB Företagsregistret: Region Halland.27   

Tabell 8 Antal arbetsställen år 2007 efter region och näringsgren (SNI 2002). Senast uppdaterad: 2008-06-17 

I tider av ekonomisk nedgång där situationen för närvarande ser besvärlig ut för traditionell 

industri, framför allt verkstadsindustrin, så är det viktigt att intervenera i en företagarkontext 

för att åstadkomma en förändring. Istället för att lägga ned verksamheter är det t ex möjligt att 

skapa erbjudanden om att utveckla sina produkter och verksamheter i tider då fokus inte 

främst handlat om att utnyttja all kapacitet i företagen mot produktion och pågående 

verksamheter.   

Arbetsmarknadens förutsättningar 
Just för tillfället händer mycket på arbetsmarknaden. Det som för något halvår sedan såg ut 

som en situation som inte kunde förändras av några konjunkturnedgångar har lett till ett 

bekymmersamt läge för såväl traditionell industri som för handel. Trots att diagrammet inte 
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visar på någon dramatisk förändring kommer läget uppdateras under 2009. Men det ska 

tilläggas att Halland inte utgör ett län som drabbas hårdast av den kombinerade bank- och den 

ekonomiska krisen.  

 

Diagram 6 Öppet arbetslösa, månadsvis jan 2007. Källa: Region Halland. 
28

  

Tabellen nedan utgör Region Hallands statistik över öppet arbetslösa. Länet drabbas främst av 

traditionell industri som är leverantörer till bilindustrin i första hand, vilket gör att länets norra 

del troligen kommer att drabbas hårdare än den södra delen.  

 

Kopplar man samman näringslivets struktur med avseende på antal arbetsställen per 

näringsgren, och främst då det relativt stora antalet arbetsplatser inom areella näringar, så 

påverkas även de av en minskad efterfrågan på virke eftersom den amerikanska 

byggmarknaden står stilla för närvarande. Detta påverkar även hamnverksamheten i 

Halmstad.
29

 

 

Öppet arbetslösa, månadsvis                     
Hallands län                         
                          
Kommun/Region År 2008 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 
Falkenberg 820 778 596 484 437 424 442 505 558 619 680   
Halmstad 1 645 1 517 1 388 1 242 1 165 1 207 1 338 1 371 1 397 1 506 1 579   
Hylte 117 120 114 94 83 87 100 103 112 120 122   
Kungsbacka 667 703 670 608 600 683 747 788 734 717 723   
Laholm 439 401 320 271 268 280 297 352 393 405 428   
Varberg 821 759 643 543 493 546 561 598 607 717 764   
Hallands län 4 509 4 278 3 731 3 242 3 046 3 227 3 485 3 717 3 801 4 084 4 296   

Riket 164 

702 
156 

283 
146 

123 
131 

992 
122 

187 
133 

783 
142 

990 
148 

599 
149 

703 
155 

183 
164 

087   

Länet,index 

riket=100 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6   

                          

                                                 
28

 http://www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=19912 
29

 Intervju med Birgitta Johansson, VD Hamnbolaget i Halmstad 2008-11. 
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Kommun/Region År 2007 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 
Falkenberg 1 023 910 706 610 576 586 592 636 671 638 622 730 
Halmstad 2 135 1 968 1 783 1 589 1 527 1 671 1 671 1 640 1 619 1 464 1 453 1 655 
Hylte 144 127 116 91 85 95 86 99 104 109 105 125 
Kungsbacka 1 084 1 034 954 881 813 861 876 861 852 693 516 585 
Laholm 533 510 434 348 312 349 337 376 389 346 300 422 
Varberg 1 195 1 077 923 805 707 761 797 766 705 688 671 799 
Hallands län 6 114 5 626 4 916 4 324 4 020 4 323 4 359 4 378 4 340 3 938 3 667 4 316 

Riket 209 

888 
198 

745 
184 

017 
166 

088 
153 

965 
167 

321 
173 

398 
168 

551 
157 

869 
148 

524 
144 

600 
161 

221 
Länet,index 

riket=100 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 2,7 

Tabell 9 Öppet arbetslösa, månadsvis i Hallands län. Källa: Region Halland.
30

 Senast uppdaterad: 2008-12-12 

I tider då arbetsmarknaden är svag borde det finnas utrymme att iscensätta utveckling genom 

kreativa möten mellan traditionell industri och upplevelseindustrin. Om det hade funnits 

handlingsplaner för att starta ett systematiskt utvecklingsprogram, kunde det kanske ha utgjort 

en konkurrensfördel när ekonomin går in i en ny uppgångsfas.  

 

 

Infrastruktur och transporter 

 
 
Figur 3 Trafikflödeskarta i Halland. 

Vägverkets trafikflödeskarta visar det totala trafikflödet i länet. Kartans uppgifter avser 

årsmedeldygnstrafiken uttryckt i totalt antal fordon. Trafikens intensitet beskrivs sålunda: ju 

bredare rosa linjer desto intensivare trafik.
31
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Länets enda flygplats, Halmstad Airport hade 2007 114864 passagerare. Huvuddelen utgörs 

av inrikes flyg. Den lokala tidningen Hallandsposten driver frågan om flygplatsens vara eller 

inte vara. Halmstads Halmstad Airport är en del av det kommunala koncernbolaget Halmstad 

Rådhus AB. I detta ingår också bland annat HFAB och Hem. Man är kritisk mot att dessa 

bolags vinster sägs används i dag bland annat för att täcka underskotten i flygplatsen. 

Hallandsposten har ett vid ett flertal tillfällen ansett att det är bättre att satsa på att låta 

flygplatsen i Ängelholm ta över och beskriver den som: ”…mer tilltalande”. Dessutom anser 

man att det inte behövs någon flygplats i de södra delarna av Halland eftersom de som bor och 

verkar i Varberg och Kungsbacka snarare använder sig av Landvetters flygplats. Man menar 

att näringslivets representanter i södra Halland bör deklarera hur pass intresserade de är av att 

det även fortsättningsvis finns en flygplats i Halmstad och då också visa att man är beredda att 

bidra ekonomiskt till driften och för att täcka framtida underskott.
32

 Åsikterna som har 

liknande inriktning ges också ofta en röst i form av insändaråsikter.  

 

Luftfartsverket gjorde en undersökning av Växjö flygplats ur ett regionalt 

utvecklingsperspektiv. Man kommer fram till att en infrastruktursatsning inte nödvändigtvis 

behöver betyda en öka tillväxt i en given region. Men detta gäller främst om man avser att 

bygga en helt ny flygplats. När väl flygplatsen är etablerad finns det inte många skäl som 

anges som styrker ett beslut att lägga ned en redan byggd flygplats. Det är mycket svårt att 

beräkna vilka vinster flygplatsen har för länet, och det är också svårt att se vilka dynamiska 

effekter man skulle förlora om flyget koncentrerades till Ängelholm. Det som är oroande är 

att den lokala tidningen driver frågan med så stor visshet.  

 

Infrastruktur utgör en väsentlig drivkraft för regional utveckling genom att det ger människor, 

varor och tjänster möjlighet att överbrygga tids-rumsliga trögheter. Infrastrukturdelar som 

höghastighetståg och täta flygförbindelser nationellt och internationellt kan nog tänkas ha 

större betydelse för regionens utveckling än vad utvecklande mötesplatser mellan olika 

näringsgrenar har, men tillsammans skulle dessa två variabler tillsammans kunna propellera 

utveckling inom och mellan traditionell industri och upplevelsenäringen.  

 

Regional utveckling och kommunal näringspolitik  
Region Halland är ett kommunalförbund som sedan 2003 har uppdraget att verka för fortsatt 

utveckling och tillväxt i Halland. Det är uppdrag som sägs utföras tillsammans med 

medlemmar i regionen - Landstinget Halland och de sex halländska kommunerna - och i nära 

samarbete med företag och andra regionala aktörer.  

Verksamheten på regionkansliet i Halmstad är organiserad i tre enheter - livsmiljöenheten, 

tillväxtenheten och den administrativa enheten. Totalt är cirka 85 personer anställda på 

kansliet, varav cirka 35 projektanställda.  
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Region Halland är också huvudman för fyra skolor: naturbruksgymnasierna Plönninge i 

Harplinge, Munkagård i Tvååker och folkhögskolorna Katrineberg i Vessigebro och 

Löftadalen i Åsa.  

Region Halland är länets regionala utvecklingsorganisation. En av organisationens uppgifter 

är att skapa tillväxt i det halländska näringslivet. För att göra det satsar Region Halland extra 

på vissa näringslivsområden som anses ha särskilt goda förutsättningar för ekonomisk och 

sysselsättningsmässig tillväxt.  

Som grund för utvecklingsarbetet finns den regionala utvecklingsstrategin med visionen 

"Halland - bästa livsplatsen". Man menar att i Halland kan man förverkliga drömmar om 

boende, utbildning, arbete och företagande. Region Halland har pekat ut fyra tillväxtområden, 

inom vilka såväl traditionell industri som upplevelseindustrin finns representerad: 

 Upplevelsenäringen 

 Hälsoteknik 

 Livsmedel 

 Miljöteknik/Hållbar energi 

Förutom de primära områdena har Region Halland även pekat ut andra viktiga 

utvecklingsområden: 

 Infrastruktur  

 Folkhälsa 

 Välfärdsservice 

 Kultur 

 Boende  

 Kompetensutveckling/Arbetskraftsutbud 

 Entreprenörskap/Nyföretagande 

 Företagsutveckling/Innovationer 

Sammantaget har Region Halland således tagit på sig ett stort ansvar för flera områden och 

frågor som rör såväl upprätthållandet som utvecklingen av verksamheter inom länet. 

I det regionala tillväxtprogrammet står det att ”…en grundläggande utgångspunkt för det 

regionala näringslivsarbetet är övergången till en ekonomi som alltmer utvecklas genom 

kunskap och förnyelse. Invånarnas kunskaper och kompetens blir allt viktigare för 

näringslivets utveckling. Förmågan till nyskapande är en förutsättning för framgångsrika 

företag och regioner på en allt mer global marknad. En stark kunskapsbas och en diversifierad 

och mångsidig ekonomi utgör grunden för framgångsrika regioner. En grund som stärks 

genom attraktiva livsmiljöer, inflyttning, mångfald och god tillgänglighet till resurser i 

omvärlden”. Man menar att Halland har goda möjligheter att vara en konkurrenskraftig 

region, men att det förstås krävs insatser för att utveckla områden med sämre förutsättningar 
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genom stöd. Det pratas om intensifiering, ny kunskap, dynamiska system, samarbete mellan 

forskning, näringsliv och utbildning och en ökad internationalisering i tillväxtdokumentet.
33

  

Arbetet med att intensifiera samarbetet för att i sin tur skapa dynamik och utväxling av 

kunskaper i systemet har inletts i samband med skapandet av ett innovationssystem kallat en 

Halländsk modell för innovations- och företagsutveckling (2008-2011), finansierat av EU:s 

regionalfond, Region Halland och Campus Varberg. Den halländska modellen för 

innovations- och företagsutveckling sägs bygga på att genom uppsökande verksamhet 

analysera och identifiera utvecklings- och innovationspotential hos halländska företag. 

Företagen lotsas därefter vidare till rätt specialresurs/aktör för bästa insats. Projektet 

genomförs i nära samarbete med lokala (Hallands kommuner), regionala (Almi, Högskolan i 

Halmstad, Campus Varberg, Connect, m fl), nationella aktörer (Nutek, Vinnova, 

Innovationsbron) och internationella aktörer (Euro Info Centre, Innpovations Relay Centre, m 

fl). Målsättningen med innovationssystemet är att långsiktigt förbättra de halländska 

företagens utvecklings- och innovationsförmåga. Detta för att uppnå hållbar tillväxt och ökad 

konkurrenskraft, såväl nationellt som globalt.
34

  

 

Projektet fokuserar på att fungera som en bro mellan företagen i kommunen och Region 

Halland och Högskolan, men eftersom projektet är så nystartat är det svårt att säga något om 

effekterna ännu. Intentionen är intervenerande och behovssökande, men problemet är att det 

kan vara svårt att hitta matchning mellan behoven och problemlösningarna eftersom det inte 

skapats någon fysisk plattform där aktörer möts oberoende av bakgrunder.  

Enligt tillväxtdokumentet för Halland är det offentligas roll att fungera som kompletterandet 

där de privata aktörernas insatser inte räcker till, t ex kapitalförsörjning i tidiga skeden för 

ökad samverkan mellan företag och mellan näringslivet och samhällets olika resurser.
35

  

Halmstad har inlett ett samarbete med högskolan för att starta nya kunskapsintensiva företag 

och få dem att växa det som kallas för Science Park Halmstad. Det är ett avstamp från tidigare 

företagsparken Teknocenter och inkubatormiljön inom högskolan, där man nu bildar ett 

sammanhållande centrum för hela innovationssystemet. Visionen är att bli Skandinaviens 

bästa växtplats för innovativa människor och företag.
36

 

Argumentet i denna undersökning är att det kan finnas behov av en intervenering för 

utvecklandet av såväl upplevelse- som traditionell industriföretagandet i länet. 

Interveneringen bör åstadkommas så att största möjliga omsättning av kompetenser som 

flödar genom interveneringen, så att det skapar dynamiska effekter på näringslivet. 

Dynamiska effekter är dock sådana som sträcker sig bortom dem som kan räknas i termer av 
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cash flow från föregående års budget. Science Park utgör ett bra exempel på ett sådant 

verktyg, om än dess inriktning är insnävad mot just uppstart och etablering av företag. 

Science Park kan fungera som en tankemodell för att utveckla intensiva möten mellan 

upplevelseindustrin och traditionell industri.  

 

Företagens tillväxtkraft i länet 
Region Hallands ser följande styrkor och svagheter i regionen när det gäller Hallands 

förutsättningar att växa. Man menar att det är den långvariga och omfattande inflyttningen till 

Halland som lett till ökade ekonomiska aktiviteter, vilket i sin tur givit ett ökat underlag för 

handel och tjänster. Enligt tillväxtprogrammet har inflyttningen lett till att länet idag är en av 

Sveriges främsta tillväxtregioner. Det som beskrivs som de huvudsakliga problemen kan, som 

jag ser det, kopplas till behovet av satsningar på forskning i länet. I tillväxtdokumentet sägs 

det att befolkningens utbildnings- och inkomstnivå har påverkats positivt av den långvariga 

inflyttningen till länet, men att näringslivet och arbetsmarknaden inte utvecklats i samma takt 

som den demografiska utvecklingen. Det betyder att många hallänningar idag sägs ha en 

utbildning som är högre än vad som efterfrågas på en arbetsmarknad (RTP, 2007).  

 

Tanken bakom detta sätt att resonera kan kopplas till idéer om nationalekonomiska modeller 

om utbud och efterfrågan, alltså en typ av utgångspunkt för att resonera kring relationer 

mellan utbildning och arbetsmarknad. Lundvall (1988) såg redan på 1980-talet ett problem 

med metaforen som gör högskolan till en producerande enhet med idéer som diffunderade ut 

från akademin för att sedan kommersialiseras (NIS Nationella innovationssystem). Det rör 

inte bara frågor om timing och matchning som är problematiska, utan det rör det sätt som vi 

betraktar kunskap i ett tillväxttänkande. I ett sådant resonemang finns det möjlighet att 

överproducera akademiker med kreativa tillgångar. Men med ett perspektiv som ser 

kunskapsvariabeln just som en kreativ generator, utan specifika förväntningar på avsättning 

utifrån ett fast produktionssystem, uppstår istället ett behov av ett kontinuerligt, såväl rumsligt 

som tidsmässigt, vertikalt inflöde, som i sin tur skapar nya möjligheter som i princip blir 

oändliga.  

 

Istället för att då hävda att det produceras för många, eller flyttar hit för många utbildade 

människor i Halland, handlar det alltså om att det finns alltför få människor med högre 

utbildning i Halland och att flödet av kunskap går alltför trögt för att genererar dynamiska 

effekter inom näringsliv och offentliga organisationer. Denna tröghet och brist på flöden 

gäller inte forskning inom tekniksidan, som uppmärksammats i innovationsindexet, utan även 

inom områden som rör entreprenörskap och innovationer inom handel, medicin, 

naturvetenskap och samhällsvetenskap.  

 

Regionens tillväxtkraft är i viss mån beroende av företagens och organisationernas 

kompetensförsörjning. Den är givetvis också kopplad till omvärldens efterfrågan på varor och 

tjänster och då också konjunkturer, vilket man inte får glömma bort. Men regionens 

tillväxtkraft är också beroende av ett flöde av kunskapskompetenser på olika nivåer och inom 

olika områden eftersom dessa kompetenser skapar utgångspunkten för synergier och oväntade 
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kopplingar. I RTP (2007) uttrycks detta på följande sätt: I regionalt tillväxtprogram för 

Halland kommer dessa förväntningar i uttryck på följade sätt: ”Programmet ska på ett 

kraftfullt sätt bidra till näringslivets utveckling genom ökade resurseroch fler aktiviteter 

tillsammans med de aktörer som arbetar med entreprenörskap, nyföretagande och 

företagsutveckling. En satsning på kompetensutveckling, innovationer och ny kunskap är 

nödvändig för att behålla och locka välutbildade människor till det halländska näringslivet 

men också för att stärka företagen i en allt snabbare strukturförändring”.  

 

Det finns ett tryck och förväntan på företagen i länet att åstadkomma denna kompetensförsörjning. 

Detta tryck kan avläsas i reaktioner mot tillväxtrationaliteter som har en stark inriktning mot 

utvecklingsmanagement, vilket kommer till uttryck i förväntningar på företagen i regionen att 

vara innovativa och expandera. Trycket från managementlitteratur, från Region Halland, 

Nutek, EU, Vinnova och andra förändringsorienterade aktörer är att företag ska utvecklas och 

expandera, för att behålla konkurrenskraften i landet i mötet med andra regioner i världen.  

 

I tillväxtprogrammet är detta förväntanslandskap är det tydligt att man har ambitioner med 

regionens företag: ”En grundläggande utgångspunkt för det regionala näringslivsarbetet är 

övergången till en ekonomi som alltmer utvecklas genom kunskap och förnyelse. Invånarnas 

kunskaper och kompetens blir allt viktigare för näringslivets utveckling. Förmågan till 

nyskapande är en förutsättning för framgångsrika företag och regioner på en allt mer global 

marknad. En stark kunskapsbas och en diversifierad och mångsidig ekonomi utgör grunden 

för framgångsrika regioner. En grund som stärks genom attraktiva livsmiljöer, inflyttning, 

mångfald och god tillgänglighet till resurser i omvärlden. Halland har sammantaget goda 

möjligheter att vara en nationellt och internationellt konkurrenskraftig region men det krävs 

insatser för att långsiktigt utnyttja länets styrkor och för att utveckla områden med sämre 

förutsättningar.” (RTP, 2007:6). Ambitionerna är att: ” Det övergripande målet för det 

regionala tillväxtprogrammet i Halland är att den ekonomiska utvecklingen i Halland, mätt i 

ökningen av lönesumman och företagens omsättning, under programperioden ska vara bland 

de fem bästa länen i landet” (RTP, 2007:13). Detta styrdokument är övergripande och 

påverkar alla möjliga resursfördelningssystem, från enskilda uppdragsforskningsprojekt från 

NUTEK till strukturfonder och KASK-projekt, och det får en stor betydelse för definitionen 

av utveckling i regionen.
37

  

 

När man ställer frågan till enskilda företag om de utvecklar egna produkter utanför kundernas 

behov, så visar det sig att många av dem jag pratat med säger att de inte har sådana projekt. 

De har heller inte några ambitioner att utveckla egna produkter där man själva kan se behov 

på en marknad. En företagare uttrycker det så här: ”Vi vill inte vara först, utan vi vill vara bra 

på det vi gör”. Här finns en tydlig strategi som flera av företagen uttalat säger sig vara 

anhängare av. Det handlar om en rationalitet som förhåller sig till ett omvandlingstryck som 

kommer ovanifrån eller utifrån, och som i någon mån förhåller sig till de kunskaper och 

insikter den enskilde företagaren har om sin och andras verksamheter i den omedelbara 
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 Se programdokumentet för KASK http://www.interreg-

oks.eu/se/Material/Files/Programdokument/Interreg+IV+A+%C3%96resund-Kattegat-Skagrrak+program+-
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närheten. Problematiken är dock komplex, eftersom den också kan kopplas till just den 

stereotyp som finns om hallänningar som försiktigt konservativa när det gäller förändringar, 

eller som inte sticker ut och tar risker. Det går också att koppla till en företagarkultur som är 

”förnöjsam” och har det bra som man har det, vilket också har att göra med idéer om ett 

kvalitativt och hållbart företagande.  

 

Det finns anledning att fundera på om det finns ett lätt motstånd mot det förändringstryck som 

anses vara nödvändigt för att åstadkomma förändringar som leder till ett ökat inflöde av vissa 

kompetenser, för att i sin tur stärka företagens tillväxtkraft. Framförallt bör man fundera på 

hur eller rent av om detta motstånd bör hanteras för att åstadkomma en ökad tillväxtkraft. Det 

är också viktigt att ha klart för sig att företagarna är kreativa, men de är det i relation till sina 

kunder och när de inte kan skapa den kreativa skjuts som behövs i enskilda projekt gör man 

som en företagare beskriver det: ”…köper in den kompetensen”.
38

 

 

När det gäller kopplingen till en intervenering i traditionell industri och upplevelseindustrin 

utgör skapandet av intensiva möten kanske bäst förutsättningar för att skapa ett 

omvandlingstryck och förändring av värden som kännetecknas av förnöjsamhet och motstånd 

till utveckling. Man bör dock vara helt klar över vad man förlorar när det gäller en lokalt 

skapad och kanske unik företagarkultur innan ett sådant systematiskt förändringsarbete tar 

fart. Det kan t ex finnas värden i den företagarkultur som uppstått på en plats som går att lyfta 

fram och utveckla produkter och tjänster med i sin tur lika unika värden.  

 

Regional dynamik - Högskolan i Halmstad – samverkan, utbildning och 

forskning 
 

Högskolan i Halmstad har en profil som bygger på utveckling av verksamhet, produkter och 

livskvalitet. Forskningen sägs vara framstående och internationellt välrenommerad. 

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv 

och offentlig sektor.
39

 Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan 

sammanfattas som utveckling och studiet av verksamhet, produkter och livskvalitet. För att 

främja samspel mellan styrkeområdena genomsyras de av tre teman: innovation, samverkan 

och välbefinnande. Högskolan i Halmstad har ett 50-tal program, 10 000 studenter och cirka 

550 anställda, varav ett 40-tal professorer.
40

 Högskolan har såväl bredd i utbildningsutbudet 

och djupet inom flera forskningsmiljöer, vilket gör att man har kapaciteten att vara både vara 

en regional ”transformator” för utveckling, som en leverantör av utbildade människor för 

regionens behov.  I högskoleverkets utvärdering av högskolornas samverkan nämns Högskolan i 

Halmstad som en av de fyra med starkast utveckling i landet när det gäller samverkan (HSV, 

2008), vilket betyder att det finns en intention och resurser som riktas mot ett strategiskt arbete 

med samverkan i regionen.  
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 Företagare inom traditionell industri. 
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 Flera av Högskolan i Halmstads utbildningar är bäst i landet på att samverka med arbetslivet. Det visar en ny 

rapport från Svenskt näringsliv som grundar sig på uppgifter om nära 400 olika högskoleutbildningar i Sverige. 

Se vidare http://www.hogskolekvalitet.se/  
40

 http://www.hh.se/omhogskolan.10.html  
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Även om möjligheterna att ge lärosättet status av universitet, har det öppnats möjligheter att 

bedriva forskarutbildning inom vissa profilområden, vilket i sin tur kan komma att ytterligare 

bidra till regionens utveckling, t ex inom såväl upplevelsenäringen som traditionell industri 

och dem i samverkan. En koncentrerad inriktning på resurser för egen forskning kan leda till 

ett ökat inflöde av kreativa människor som också ser möjligheten till en karriär, och därmed 

också möjligheter att stärka företagens kompetensförsörjning, samtidigt som det kan medföra 

en ökad utveckling av andelen företag i gränszonen mellan traditionell industri och 

upplevelseindustri.  

 

För att återgå till diskussionen om högskolans roll i den regionala utvecklingen så är den 

tydlig när det gäller kopplingarna till tankarna om en ökad globalisering och ökad global 

konkurrens. O‟Dell (2005) gör en analys av upplevelseindustrins utveckling mot 

transformativa element i upplevelseekonomin. Det transformativa tänkandet är i detta arbete 

kopplat till tanken på den entreprenörsrumsliga dialektiken och på argumentet om att skapa ett 

regionalt laboratorium för utveckling och tillväxt. Ett regionalt laboratorium är i sig ett 

innovationssystem som utgår från intensiteter som verktyg för att skapa transformativa idéer 

och praktiker, eller om man så vill små revolutioner, i Dickens (1992) mening. I en region 

som tar tillvara på resurserna, i form av kompetenser, kan skapa tillväxt genom att i 

samverkan utforma intervenering som i sig utgör en täthet, skapar öppenhet och mångfald där 

möjligheten för aktörerna att skapa lärande och synergier förbättras i glesa strukturer.  

 

 
 

 

 

 
Figur 4 Utvecklingen från jordbruksekonomi till transformationsekonomi 
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Ett mått på högskolans roll för upplevelseindustrins utveckling kan hittas i enkäten, även om 

svaren måste ses på med försiktighet. Man upplever inte att högskolan har någon avgörande 

betydelse. Det kan ha flera orsaker, en orsak kan vara att kursutbud och forskning inte har 

någon tydlig profil mot områden som har med upplevelseindustrin att göra, vilket i sin tur 

indikerar att samverkan mellan upplevelseindustrin och högskolan inte är tillräckligt intensiv. 

Samtidigt visar intervjuerna att det finns ett behov av samverkan för att skapa impulser i 

traditionell industri. 

 

Högskolan är givetvis en viktig aktör när det gäller intervenering i det företagslandskap som 

Halland utgör. Även om många företag är involverade högskolan via studenter och forskare 

finns det inte någon storskalig systematisk satsning på att driva utveckling av företag genom 

kunskapsdimensionen. Om det finns fog för svaren i enkäten måste högskolan fortfarande 

kunna anses vara en dold resurs när det gäller att vara med under intensiva former för att 

utveckla möten mellan traditionell industri och upplevelseindustrin.  

 

Upplevelseindustrin i Halland 

Turism och besöksnäring 
Turismen är viktig för hela Halland, det visar andelen hus som utgörs av fritidshus i länet. I 

Laholm och Varberg är över 30% av småhusen fritidshus, vilket antyder ett stort flöde av 

människor som har ett andra hem i regionen.  

 

Antal taxerade småhusenheter år 2008 
          
Kommun/Region Helårs- 

bostäder 
Fritids- 

bostäder 
Summa 

småhus 
Fritidshusens 

andel av summa 

småhus 

Falkenberg 9 904 3 822 13 726 27,8 
Halmstad 18 150 4 455 22 605 19,7 
Hylte 2 694 623 3 317 18,8 
Kungsbacka 18 799 3 411 22 210 15,4 
Laholm 6 677 4 151 10 828 38,3 
Varberg 11 011 5 204 16 215 32,1 
Hallands län 67 235 21 666 88 901 24,4 
Riket 1 644 476 407 111 2 051 587 19,8 
Källa: Statistiska Centralbyrån www.scb.se: Region Halland41 

Tabell 10 Antal taxerade småhusenheter år 2008. Senast uppdaterad: 2009-01-12 

Turismens värde i ett nationellt perspektiv ökar i betydelse. Statistik från Nutek visar att under 

2007 uppgick turistnäringens totala omsättning i Sverige till drygt 236 miljarder kronor. 

Turistnäringens exportvärde, det vill säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, ökade 
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med drygt 12 procent jämfört med året innan. Den är därmed större än både järn och stål- 

(77,3 miljarder kr) eller personbilsexporten (69,7 miljarder kr). Sverige ökat med nästan 30 

procent sedan år 2000. Turistnäringens exportvärde har under motsvarande perioden ökat med 

nästan 100 procent. Av den totala omsättningen står måltider utanför boendet för nästan 15 

procent, vilket innebär cirka 35 miljarder kronor. Till detta kommer handel med livsmedel 

som uppgår till cirka 23 miljarder kronor. Turistnäringen är också en arbetskraftsintensiv 

näring. Sysselsättningen har ökat kraftigt och bidrog med nästan 12 000 nya heltidsarbeten 

under år 2007, enligt Nutek. Nutek, årsbokslut för svensk turism och turistnäring 2007.
42

 

Även om fritidshus ofta förknippas med ett mindre arbetsintensivt förhållningssätt, så väljer 

allt fler människor väljer att prata om design kopplat till såväl bostäder som trädgårdar. 

Designade miljöer kan utgöra viktiga utgångspunkter för att skapa intensiva möten mellan 

upplevelseindustrin och traditionell industri.  

 

Respondenter från upplevelsenäringen kopplade till besöksturism nämner bland annat 

följande saker som viktiga för att utveckla sin näring: resurser, möjligheter att utveckla sina 

idéer, men också möjligheten att bolla idéer med någon, tätare koppling mellan företag i 

samma närområde, mer annonsering och kartor.
43

  

 

Fiske, båtliv och jakt 
 

Halland har en bra geografi för båtliv. Med en kust på ca 15 mil
44

 och till detta kommer ett 

stort antal sjöar och öar för fiske och båtliv. Sverige är ett av världens båttätaste länder och 

antalet vuxna personer per fritidsbåt ligger på ca 8 personer (Sweboat, 2008). Båtlivet jämförs 

ofta med camping och räknas som en övernattningsturism. Kairos Future (2004) mäter t ex 

turismen i termer av hur mycket båtturister spenderar som besökande gäster per natt, vilket är 

ungefär lika mycket som en campande gäst per natt, ca 681 kr/dygn. I själva verket utgjorde 

bara andelen ruffade segelbåtar med övernattningsmöjligheter ca 9%, medan siffran för 

motsvarande motorbåt låg på 11%. Den stora andelen båtar hör således till båtar som inte 

används för övernattning (80%), utan dags och fisketurer utgör det vanligaste 

användningssättet (Sweboat, 2008). I Halland finns 1142 öar i havet, men de är inte jämt 

fördelade över hela länet varför andelen båtar för övernattning också borde variera något. 

 

Båtlivet kanske ska värderas på ett lite annorlunda sätt, t ex eftersom snittvärdet på en båt låg 

(2004) på ca 70.000 (Sweboat). Fram till för något år sedan ökade sannolikt andelen större 

motorbåtar och värdet är därmed också högre. Det finns en andrahandsmarknad som 

involverar båtar som ligger till grund för inköp av produkter och tjänster som också måste 

räknas till båtlivet. 

 

Båtlivet som existerar i mindre hamnar genererar inte reda pengar i någon större utsträckning, 

men det frivilligarbete som ligger bakom skötsel och underhåll av hamnarna motsvarar 
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antagligen betydande summor. Det finns ca 1000 båtklubbar i landet med 250.000 

medlemmar som varje år arbetar kanske någon dag ideellt per år och det motsvarar ca 0,5 

miljarder per år om tjänsterna skulle köpas.  

 

Den organiserade verksamheten kring båt- och fiske är förlagd till insjöarna, exempel är 

Lindoms kvarn som anpassat verksamheten för tyska turister; Gits gård kombinerar golf och 

laxfiske i Ätran; Knut Larsson kräftdammar (ca 2000 m²) på sin fastighet öster om Simlångsdalen; 

Tiraholms fisk ger kurser om fiske i Bolmen etc.  

 

Havsfisket som affärsidé finns Fladenbåtarna som avgår från Varbergs hamn till farvattnen 

utanför Varberg med de artrika grunden Fladen, Lilla Middelgrund, Groves Flak med flera. 

Den största turfiskebåten i Halland har plats för upp till 45 fiskande. 

 

Variationen i landskapet, med både skogslandskap och åkrar och dungar, erbjuder en 

spännande och varierande stor- och småviltsjakt i Halland. Jaktturismen organiserar och säljer 

jakt som upplevelse och bland intresseföreningarna finns bl a Jägareförbundet, LRF och 

hushållningssällskapet. Bland aktörerna som säljer jakt finns bl a Råbelöfs Gods som omsätter 

400.000 per år lockar danska jägare mellan oktober och januari varje år. Vildsvinsjakten 

skulle kunna utvecklas till en intressant del av jaktturismen.
45

  

 

 

Golf 
I Halland finns ett femtontal golfklubbar och ett varierat utbud av golfbanor. Man kan koppla 

golfen och i viss mån övrig idrott och naturupplevelse till utvecklingen av traditionell industri 

och omvänt, genom att hävda att människor i större utsträckning väljer att bosätta sig i 

områden med ett utbud av aktiviteter som efterfrågas av individerna. Den relativt sett 

utsträckta säsongen utgör i så fall ett val kopplat till boendepreferenser, som i sin tur används 

för att locka till sig bofast befolkning och turister.  

Idrotten 
Halland har ett aktivt idrottsliv. Över 800 aktiva föreningar fördelat på 59 olika idrottsförbund 

finns idag i länet (HIF, 2008).
46

 Halmstad kommun lanserar sig som ett Mecka för 

idrottsintresserade och menar att fotboll, handboll och bordtennis utgör de stora sporterna på 

elitnivå. Hylte kommun markerar, förutom genom fokuset på volleyboll, även 

idrottsintressena genom sina satsningar på idrottsanläggningar. Det halländska klimatet anförs 

ofta som ett argument till att förlägga idrottsevenemang till länet.  

Måltidsbranschen 
Precis som fallet är inom de flesta områden som upplevelsedimensionen i industrin är utredd 

av Region Halland, har måltidsområdet varit föremål för ett intensivt och prioriterat arbete. 

Region Halland är upphovsman till en hemsida som heter Mathalland, som i sin tur är en 
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utvecklingsorganisation och samarbetspartner med uppgiften att skapa tillväxt för halländska 

företag inom mat-, dryck och matupplevelser. Mat sägs vara en viktig näring för Halland. Det 

sägs också vara den näst största tillverkningsindustrin i Halland, som är ett jordbrukslän. 

 

Antal sysselsatta per branschgrupp år 2006 
            
Region Antal 

Areella Tillverkning Service Ej specificerat Totalt 

Hallands län 3 900 32 395 83 800 2 122 122 217 
Riket 77 998 1 023 543 3 126 433 52 794 4 280 768 
Region Procent 

Areella Tillverkning Service Ej specificerat Totalt 

Hallands län 3,2 26,5 68,6 1,7 100,0 
Riket 1,8 23,9 73,0 1,2 100,0 
Källa: Statistiska Centralbyrån, www.scb.se: Region Halland.47 

Tabell 11 Antal sysselsatta per branschgrupp år 2006. Senast uppdaterad: 2008-06-12  

Enligt Region Halland har utvecklingen varit positiv under hela 2000-talet.
48

 I samma rapport 

menar man dessutom att tillgänglig statistik gör gällande att Halland ligger i topp i Sverige 

när det gäller den procentuella ökningen av antalet sysselsatta inom livsmedelsnäringen 2000-

2006.   

 

Region Hallands arbete med mat utgår från att det är ett tillväxtområde som baseras på en av 

tänkt efterfrågan på mat med mera värde. Det är en förmodan som förstärkts genom 

regeringens lansering av något man kallar för  ”Sverige- det nya matlandet”.
49

 Med värde 

menar man t ex lokalt, regionalt eller ekologiskt odlad mat.  

 

Region Halland sägs utgöra en nod i ett nätverk som har kopplingar till måltidsnäringen, bl a 

genom den ekonomiska föreningen Regional Matkultur Halland, vars medlemmar består av 

företag som erbjuder en regional matupplevelse. Medlemsföretagen säljer själva direkt till 

konsumenterna utan mellanhänder och man använder halländskt odlade, eller uppfödda 

livsmedel, och att man har gemensam marknadsföring. 

 

En framtida situation med ökad konkurrens och nu även en förestående lågkonjunktur kan 

innebära såväl möjligheter som hot för livsmedelsindustrin i Halland. Med en försvagad krona 

i kombination med antagandet om ett minskat utlandsresande och en ökad inhemsk turism, 

kan skapa gynnsamma förutsättningar för mat med mervärde för regionen. Hotet utgörs av att 

det saknas forskning kopplat till matområdet, liksom regionala högre utbildningsprogram.  

 

Region Halland menar att det viktigaste är att försöka bygga ett fysiskt utvecklingscentra och 

mötesplats för entreprenörer inom livsmedelsbranschen, och har därför, i syfte att skapa fler 

affärer, påbörjat en studie om ett matens hus i Halland. Det framgår dock inte vem som ska 
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driva utvecklingsfrågorna eller om de sker på kunskapsbasis eller via konsulter eller av 

entreprenörerna själva i detta matens hus. Tanken på att föra upp matfrågorna på en arena där 

kompetenser kan mötas ligger dock i linje med de tankar och rekommendationer som framförs 

i detta arbete.  

Finkultur – scenkonst, teater, musik, konst 

Larsson (2008) menar i en rapport att Halland är ett välmående län rikt på ett levande 

kulturliv med goda utvecklingsmöjligheter. Man menar också att basutbudet är uppfyllt i 

länet, men att det nu är viktigt att gå vidare och utöka utrymmet för att hitta konstnärliga 

spetsar med nationell lyskraft och att man borde avsätta mer resurser till den regionala 

kulturen för att nå upp till ett riksgenomsnitt. Bakgrunden till utredningen är att Region 

Halland vill använda den regionala kulturpolitiken och dess instrument för att öka Hallands 

attraktivitet och utvecklingskraft. Ur detta arbetes perspektiv är det förstås viktigt att 

utvecklingen inom kulturområdet systematiseras för att utvecklas, men det vore också av stort 

värde att systematisera flödet av kompetenser och kunskaper mellan olika branscher, där 

kulturbranschen står för en delkomponent som är viktig för traditionell industri. Det visar 

också att kunskapsöverföring i sig är ett viktigt delområde som, i sin tur kan spilla över och 

bidra till s k spetsutveckling inom  delar av kulturområdena. Det svåra steget här är att få alla 

aktörer som under mycket lång tid nu tvingats slåss inom smala delområden för att få resurser 

till sina respektive verksamheter, att plötsligt se samverkan och möten med andra helt olika 

aktörer som ett viktigt för att erhålla resurser och utveckling. 

 

Utbudet när det gäller kulturliv som har anknytning till upplevelser är relativt stort, kanske 

med tanke på att Halland är ett län som besöks av många på sommaren. Vallarna i 

Falkenberg; Halmstad Marinfestival; Visfestivalen i Hwitans Trädgård i Falkenberg; 

Gullbrannafestivalen med kristen musik; Falkenberg Jazz Festival; Musik vid Kattegatt; 

Visfestivalen i Falkenberg och Steninge lockar årligen många besökare. Musik är mycket 

kraftfull som emotionell katalysator, vilken i sin tur är möjlig att orientera mot processer som 

rör upplevelsedimensionen i ett utvecklingsarbete.  

 

Andra generationer känner väl till vistrubaduren Alf Hambe, och vissångaren Stefan Petzén 

vilka betraktas som lokalt kända artister. Tjolöholm slott används för inramning av 

evenemang som rör såväl musik som teater och konst.  

 

Hallands konstliv bygger på traditioner från Halmstadgruppen till allkonstnärerna Mikael 

Ericsson och Peter Wahlbeck. Andra kända konstnärsnamn är Hardy Strid, Carl Magnus och 

Walter Bengtsson. Länet lockar fortfarande många konstintresserade besökare, bl a genom 

den årliga konstrundan och till Galleri Tres Hombres Art på Hotel Tylösand, vilket är 

Sveriges till ytan största galleri med 400 nutida konstverk. Dessutom finns Mjellby 

konstmuseum, Teckningsmuseet, Nordens enda fristående teckningsmuseum med en 

högklassig och ständigt växande samling teckningar av svenska konstnärer från 1750-talet och 

framåt. Andra framstående upplevelsebaserade verksamheter kopplade till kultur är 

Konsthallen i Hishult, Länsmuseet i Varberg och i Halmstad, samt Hamnmagasinet i Varberg, 

Världsarvet Grimeton, museet i Falkenberg, Berte museum, Konsthallen i Vitehall, 
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Bonadsmuseet i Unnaryd, Tjolöholms slott Svedinos Bil- och Flygmuseeum med mer 

(Larsson, 2008). Konst är en frigörare av kreativitet och extraordinära kognitiva processer, 

samtidigt som det gränsar mot områden som marknadsföring, och skulle kunna utnyttjas mer 

för utveckling av traditionella företags produkter. 

  

Teater Halland AB är Hallands länsteater och producerar professionell teater för barn och 

ungdomar, kompletterat med mindre produktioner för vuxna. Teatern har mask- och 

improvisationsteater som specialitet och verkar i Commedia del´Arte-traditionen. Teater 

Halland är en jämförelsevis liten länsteater med 17 anställda. Den har endast två fast anställda 

skådespelare och arbetar i övrigt med kontraktsanställda skådespelare (Larsson, 2008).  

Halland har även en länsteaterförening. Det existerar andra teatergrupper som Halmstad 

Kvartersteater, som just nu går en oviss framtid till mötes i och med att deras hyreskontrakt 

inte förnyas av Halmstad kommun. Dans i Halland är ett regionalt resurscentrum för 

utveckling och samordning av danskonst och är knutet till länsteaterföreningen. Tokalynga 

teaterakademi i Ullared utgör ett spännande och alternativt kollektiv som har både film- och 

teater- och scenkonst på agendan.
50

 

 

Teater är ett mycket lämpligt verktyg för att skapa iscensättningar och inlevelse i situationer 

som skulle kunna utnyttjas på ett intressant sätt för aktörer inom traditionell industri.  

Scenkonst, teater, musik och konst kan bl a användas som resurser för upplevelsebaserade 

lärmetoder och för att skapa tolkningar av olika rollspel, simuleringar och spelsituationer för 

att utveckla arbetssätt och tänkande inom traditionell industri (se bl a Heath och Alfredsson, 

2008).  

 

Musiken i Halland kan lätt reduceras till Per Gessle och Marie Fredrikssons Roxette. Det 

existerar dock ett stort utbud av musik, inte minst via Musik i Halland. Musikstilar är tydligt 

kopplade till livsstilar och generationer, och musiken kanske är ungdomarnas uttrycksmedium 

även i Halland. Många ungdomar i Halland sluter upp kring en årlig nationell talangjakt som 

heter MusikDirekt, varifrån flera lokala talanger utvecklats vidare. En sökning på YouTube 

visar att ett av de just nu populära banden heter Vincent Vicious och en av musikerna från 

Halland som är populär är Fredrik Strand.
51

  

 

När det gäller musik finns idag distributionssätt och produktionssätt som i stort sett frikopplar 

musikerna från de funktioner som vanligtvis betraktas som oumbärliga för att skapa 

kvalitativa produkter och för att nå ut. I en intervju med en av medlemmarna i Vincent 

Vicious Halmstad berättades att man lägger upp en hemsida, lägger ut sig på YouTube och 

spelar in låtarna direkt i datorn. Materialet skickas därefter upp till någon i Stockholm som 

redigerar materialet och bränner en skiva. Produktionskostnaden för att göra en skiva behöver 

inte ha ökat, däremot är marknadsföringen och distributionen mycket billigare och enklare att 

genomföra för det enskilda bandet idag.  
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Musikbranschen visar att musikproduktion kan överbrygga fysiska avstånd till de kluster som 

existerar t ex i Stockholm. Klustret har så att säga en förlängning ut i nätverk som inte direkt 

blir beroende av den fysiska närheten till själva klustret.  

 

Film, Datorspel & Media 

Enligt analys av den audiovisuella industrin i Stockholm (QNB, 2007) menar man att 

tillväxten är hög inom den audiovisuella industrin, ungefär 6–7 procent årligen, både i Sverige 

och globalt.
52

 Definitionen av industrin varierar, men just denna undersökning för samman 

industrier inom film, tv, datorspel samt relaterade service- och teknikbolag och nya 

mediaföretag som arbetar med rörlig bild. Det är en definition som även denna studie gör, 

eftersom det inte går att finna särskilt många företag inom dessa näringar.  

 

Den audiovisuella industrin är liten jämfört med andra näringsgrenar, men utan tvivel en 

industri. Kartläggningen visar att de svenska film- och tv-bolagen under 2004 omsatte drygt 

40 miljarder kronor och bidrog med drygt 10 miljarder kronor i förädlingsvärde, det vill säga 

nästan en halv procent till Sveriges BNP. Antal sysselsatta var drygt 25 000. Förändringarna 

sker snabbt för de audiovisuella sektorerna och utvecklingen av ny teknik medför stora 

utmaningar. Nya trender som användargenererat innehåll, community-kultur, konvergens och 

mobilitet slår igenom. Behovet av förändrade affärsmodeller är i vissa fall stort. 

 

En analys av denna bransch bör ske på såväl individ- och företagsnivå som organisationsnivå. 

I Halland spelar t ex Film i Halland en viktig roll för de unga filmare som utbildas vid 

Katrinebergs folkhögskola. Förhoppningen står till EU-medel som för närvarande söks från 

KASK för att skapa kreativa mötesplatser för unga filmare i regionen Norge, Sverige och 

Danmark.  

 

Näringen domineras av Stockholmsregionen som står för 60-65% av landets totala 

omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning inom film och tv.  Även relativt sett är 

huvudstadsregionen störst, menar man. Till exempel bidrar film- och tv sektorerna med nästan 

1 procent till länets bruttoregionalprodukt, medan siffran är 0,25 procent i Västra Götalands 

län, där Trollhättan och Brewhouse i Göteborg är viktiga aktörer.  

 

QNB (2007) menar att det saknas en offentlig satsning av den sort som märks på många andra 

håll i världen. I stället för att enbart fokusera på film satsar nu många regioner på 

audiovisuella industrin som helhet, vilket förutom film inkluderar andra branscher, såsom 

datorspel. Det är möjligt att möten mellan traditionell industri och denna del av 

upplevelseindustri skulle kunna skapa näring för skapandet av nya verksamheter, men det är 

svårare att sia om hur och vad som skulle kunna komma ut av ett sådant möte.  

 

När det gäller foto och datorspel har det varit svårt att hitta verksamheter som är organiserade, 

utanför de gymnasieutbildningar och studieförbund som erbjuder foto i form av 
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kursverksamhet. Det finns forskare vid högskolan i Halmstad, bl.a. inom pedagogik som 

studerar användningen av datorspel ur olika perspektiv, samt inom ämnet programmering. De 

som gått utbildningen har inte gått vidare mot spelutveckling. Det finns dock ett 

Halmstadbaserat företag, Lypson AB, som sprungit ur högskolan, som med utgångspunkt från 

inbyggda intelligenta system också utvecklar spel för mobiltelefoner.
53

  

 

Precis som när det gäller musik, utgör paradoxalt nog klusterteorier grunden för att diskutera 

branschens framgång inom film och media, eftersom dessa typer av media samtidigt visar 

mycket liten friktion när det gäller distributionen av den färdiga produkten. Det är i alla fall 

inte osannolikt att film- och media produktion går att utforma så att man skapar intensiteter 

avgränsade i tid och rum för att producera effekter som liknar dem som är fallet i ett kluster, 

eller att man utnyttjar klustrens kompetenser, fast på håll. Det EU-projekt som planeras om 

Filmhuset i Norden är ett försök att utnyttja behovet av ”transmittance” eller genomflöde av 

kompetenser i temporära och ständigt förnyade team, som krävs för det kreativa arbetet med 

film. Filmprojekt är beroende av vertikalt differentierade kompetenser som samlas i 

avgränsade tid och rum för att åstadkomma sina produkter, varför effekter borde kunna 

åstadkommas genom att skapa intensiteter på annat sätt än att nödvändigtvis behöva befinna 

sig mitt i ett kluster.  

 

Tittar man på de problem som branschen som helhet brottas med, så är dessa problem ungefär 

samma oavsett om man befinner sig i ett kluster eller utan för ett sådant. QNB (2007) pekar bl 

a på följande saker som viktiga för att företag inom den audiovisuella industrin ska kunna 

expandera sin verksamhet: 

 Nya finansieringsformer. 

 Nya samarbeten för att skapa synergieffekter och ”mervärde”. Till exempel med IT-sektorn, 

men även över sektorsgränserna inom den audiovisuella  industrin och de kreativa näringarna 

generellt. 

 Kommersialiseringsgrad och export. Förmågan att skapa tjänster och produkter som kan nå 

utanför Sverige. 

 Kreativitet och kompetens att genomföra nya idéer, till exempel att skapa nytt innehåll eller att 

arbeta på nya sätt. 

 Förmåga att bibehålla och utveckla kompetensen. 

 Speciellt film måste dessutom betraktas utifrån sin särart som både kultur och näring.  

Filmproduktion sammanför olika typer av vertikalt organiserade kompetenser i tid och rum, 

och utför ett kreativt arbete för att kvalificera en produktidé (se även Caves, 2000). Det gör att 

man i viss mån inte blir beroende av tätare strukturer, vilket gör det lämpligt att arbeta utifrån 

Halland.  

Arkitektur 
Arkitekturen spelar en viktig roll i många kommuner i Halland, inte minst eftersom många 

anlitar arkitekter vid byggnationen av privata bostäder. En sökning i företagsregistret visar att 

det finns 85 arkitekter i Halland, flest är lokaliserade i Halmstad och Kungsbacka, tätt följt av 
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Varberg. En sökning på jobb inom design och arkitektur ledde inte till något resultat vare sig 

via Stepstone eller Platsbanken, vilket antyder att det inte sker någon expansion för tillfället.  

 

Arkitektur kan spela en mycket viktig roll vid utformningen av rum för nya verksamheter, och 

de är en av de vertikala kompetenserna som borde involveras i mötet mellan 

upplevelseindustri och traditionell industri. Om det finns möjligheter att koppla samman det 

EU-projekt som handlar om attraktivt boende och arkitektur på valda platser i Halland kan 

synergier uppstå som möjligen också kan involvera aktörer inom traditionell industri.  

 

Arkitektbranschen består i sig av kreativa människor som har erfarenheter och kunskaper om 

rumsliga former som kan vara värdefulla kompetenser i helt andra sammanhang. Någon 

intervju med företrädare från branschen har dock inte gjorts.  

Mode 

En sökning på mode på lokaldelen gav 27 träffar i Halland. Flest (7st) är lokaliserade i 

Halmstad och övriga finns spridda jämt över länet. Modebranschen kanske kan utvecklas, 

men det finns inga utbildningar vid högskolan i Halmstad som producerar studenter med 

inriktning mot design. Intervjuerna visar att det finns ett intresse av samarbete inom design 

och industridesign. En av företagarna föreslog att man skulle bilda en designgrupp där 

högskolan skulle ingå som part för att lyfta frågor kring just design.
54

  

 

Design 

Med KK-stiftelsens ansats, att definiera begrepp och se hur de kan appliceras i en empirisk 

kontext, så hamnar man alltid i definitionsproblem. Design är ett sådant problematiskt område 

där man måste fråga sig vad som egentligen är design? Handlar Homestyling om design? Kan 

en snickare som bygger och renoverar hus vara en designer? Är en detaljhandlare som säljer 

exklusiva inredningsdetaljer en designer genom sin förmåga att kombinera designade objekt 

på ett sätt som kanske kan kallas meta-design? Är reklambyråer designers när de hjälper 

företag att stärka sina varumärken och identitet?  

 

Ingen design eller teknologi är stark nog att stå för sig själv, vilket Latour (1996) visar i sin 

studie av ARAMIS.
55

 För att en designad produkt eller en innovation ska nå framgång måste 

den också ha anhängare som stöttar och tror på produkten, annars faller den, oavsett hur bra 

den är. Design kan också ses som en del i innovations- och tillväxtprocesser, som en 

brobyggare mellan ekonomi, teknik och kultur (Kolmodin & Pelli, 2005). Tekniska 

revolutioner har många gånger bidragit till effektivare produktion och ökad tillväxt, men 

design bidrar till att öka mervärdet hos en produkt utöver sin grundläggande funktion för att 

på så sätt bidra till en större tillväxt. Man talar om en teknikmognad som gör att kunder 

efterfråga mer komplexa aspekter av en vara, t ex upplevelser i form av utseende, design eller 

funktion. Design ses i detta sammanhang som ett verktyg varmed man åstadkommer 
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differentiering mellan olika produkter och har därför nära anknytning till 

innovationsprocesser kopplade till kunders behov. Kundernas behov, vare sig är delade bland 

många konsumenter eller anpassat till en viss individ, kan koncentreras till en diskussion 

kring design, även om det inte säger allt om centrerandet av kundens behov. Design används 

fortfarande i den slutliga formgivningsprocessen för att ge en produkt ett specifikt utseende, 

men vissa företagare talar om att kunden kommer in allt tidigare i produktionsprocessen. 

Traditionell industri har alltså mycket att vinna på att fundera i termer av kreativ 

produktutveckling, upplevelser och design vid fortsatt tillväxttänkande.  

 

Sökningen på lokaldelen gav 197 träffar på design. Det är främst små företag med inriktning 

på grafisk produktion (inklusive digital), hantverk och textil eller handel. I de fall det handlar 

om textilier så går mode och design in i varandra. Av namnen att döma består branschen till 

stor del av kvinnor som företagare.  

 

Flera av de intervjuade pratar om behovet av en dialog kring designfrågor, gärna med 

utgångspunkt från Högskolan i Halmstad. Idag erbjuds en utbildning i produktdesign vid 

Högskolan i Halmstad.
56

  

 

Den mäklande eller sammankopplande rollen som företagarna antyder öppnar upp för andra 

sätt att hantera utvecklingsfrågor i mötet mellan traditionell industri och upplevelseindustri. 

Istället för att se högskolan som en producent av kunskap som distribueras från ett centrum 

till en periferi av mottagare, kan man se högskolan som en utgångspunkt för möten.    

 

För att hantera frågor som rör design och andra utvecklingsfrågor bör man ta fasta på 

generering av kunskaper med hjälp av i tid och rum samlade kompetenser, vars kollektiva 

kreativa kraft kan användas för att skapa utveckling och tillväxt. Det är en skillnad mellan att 

producera och att generera i det att makten är förskjuten mot det kollaborativa engagemanget i 

samproduktionen av produkter och tjänster, t ex design.  

Landscaping och trädgårdsdesign 
Företag som verkar inom branscher som involverar trädgård omfattar här designindustrin.  

 

Det gynnsamma klimatet i sydväst gör trädgårdsodling till en nästan självklar näring med 

stora förutsättningar när det gäller kombinationen av upplevelseelement och traditionell 

industri. Lägg därtill en möjlig utveckling liknande den som finns i Amerika och södra 

Europa, med ökat intresse för designade trädgårdar och intresse för växter och odling 

(Jonasson, kommande).  

 

Det finns en rad olika platser i Halland som besöks av människor som söker upplevelser. 

Förutom städernas parker finns det bland annat Munkagårdsgymnasiets botaniska park och 

undervisningspark, Derome krydd & perenner, Curt och Birgit Eliassons och Kerstin och Pär 

Stavåsens trädgårdar i Veddige, samt Arboretum i Vessigebro. Trädgårdsnätverket i Halland 
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anordnar s k ”Garden Routes” där man reser runt och upplever det arbete som ligger bakom 

anläggandet av trädgårdar. Ett annat nätverk kallas för Linneturism och involverar flera av 

aktörerna ovan. Wapnö Gods anordnar årligen en premiärmässa med utställare från 

trädgårdsbranschen. Man kan relatera och jämföra med sina egna försök att skapa trädgårdar 

där hemma och få inspiration till egna projekt. Berntssons design i Skintaby är ett företags 

exempel på hur traditionellt smide och hantverk kan skapa upplevelser i domesticerade 

landskap. Andra företag är Lindhults Plantskola, norr om Falkenberg, var inriktning är att  

 

En sökning i företagsregistret visar att det finns 239 företag inom trädgårdsbranschen. 

Spridningen är stor över länet och här är givetvis många landsbygdsföretag representerade.  

 

 

 

Shopping 

D

iagram 7 Omsättningsutveckling inom detaljhandeln augusti 2007 - augusti 2008. Källa: SCB.57 

Från att ha stigit under fjärde kvartalet under 2007 sjönk konsumtionen med avspegling i 

handelns omsättningssiffror under 2008. Handelns utredningsinstitut (HUI) kommenterar 

siffrorna med att den svaga utvecklingen beror på hushållens minskade optimism. Det är 

framför allt sällanköpsvarorna som minskar för att man måste lägga mer på dagligvarorna, 

men även de ökar i blygsam takt.  

 

HUI rekommenderade Halmstad att inte satsa mer på utbyggnad av köpcentra med 

argumentet att det redan finns tillräckligt med köpcentra i staden.
58

 I Kungsbacka finns 

Kungsmässan, som av Svensk Handel och tidningen Dagens Handel korades till Årets 

Köpcentrum 2008.
59

 Gekås i Ullared är den stora magneten. Gekås Ullareds drog under 2007 

till sig 3,8 miljoner besökare, vilket kan jämföras med andra attraktioner på västkusten som 

Liseberg som samma år hade 3,2 miljoner besökare och omsatte ca 840 miljoner kronor. 

Gekås totala omsättning hamnade på 2 820 miljoner kronor under 2007. Under 2007 slogs 
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försäljningsrekord med 20,7 miljoner kronor. Besöksrekordet är 26 200 kunder inne i 

varuhuset. 

 

Uteliv 

Utelivet i Halland har starka relationer till turismen. Städer som Halmstad, Falkenberg och 

Varberg vaknar upp under sommarmånaderna i samband med att besökarna strömmar till. 

Hotell och restaurangverksamheten bestod 2007 av ca 2,3% av arbetsställena i regionen.  

 

Antal arbetsställen år 2007 efter region och näringsgren (SNI 2002) 
          
Näringsgren Antal Andel 

Hallands 

län 
Riket Hallands 

län 
Riket 

Areella 7 933 210 117 24,2 20,9 
Tillverkning,gruvor,energi 2 223 63 917 6,8 6,3 
Byggindustri 2 758 74 748 8,4 7,4 
Handel 4 935 137 058 15,1 13,6 
Hotell o restaurang 757 27 586 2,3 2,7 
Transport o kommunikation 1 066 35 565 3,3 3,5 
Fastighet, försäkring, kreditinstitut 7 458 267 524 22,8 26,6 
Myndigheter, utbildning, hälso- o sjukvård 2 262 75 634 6,9 7,5 
Andra samhälleliga o personliga tjänster 3 330 115 201 10,2 11,4 
Samtliga exkl okänd näringsgren 32 722 1 007 350 100,0 100,0 
Näringsgren okänd 421 13 730     
Totalt 33 143 1 021 080     
Källa: SCB Företagsregistret: Region Halland.60 

Tabell 12 Antal arbetsställen år 2007 efter region och näringsgren (SNI 2002). Senast uppdaterad: 2008-06-12 

Det finns ett koncept som heter Hallands Restauranger, vilken består av en kedja restauranger 

som i huvudsak satsar på strandnära gastronomiska upplevelser. I dagsläget ingår tre 

restauranger i Hallands Restauranger; nyöppnade Brasserie Torntorget och Fisketorget längs 

floden Nissan i centrala Halmstad, samt La Playa i Tylösand. Hallands Restauranger är ett 

aktiebolag med huvudkontor i Halmstad. Hallands Restauranger, samt alla restauranger, är 

registrerade varumärken™.  

Utelivet har en betydelse för att skapa mötesplatser mellan upplevelseindustri och traditionell 

industri i den mening att restauranger tillhandahåller upplevelser som kan knytas an till de 

utvecklingsmål och produkter som mötet ska leda till.  

Boende i Halland 
Under 2008 startades en utredning om strandskyddet i Halland, ”Attraktivt boende i Halland – 

utan intrång på stränderna”. Projektet vill utreda förutsättningarna för att skapa ett attraktivt 

boende i strandnära miljöer i Halland. Utredningen beräknas vara klar under första halvåret 

2009. Boende anses vara ett av Region Hallands prioriterade arbetsområden eftersom det är 

en del av regionens attraktionskraft, vilket också avspeglas i de relativt höga 

fastighetspriserna. 
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Region Halland planerar tillsammans med Region Midtjylland i Danmark och Knutepunkt Sörlandet i 

Norge att driva ett KASK-projekt som avser att stödja utveckling på landsbygden utifrån både ett 

boendeperspektiv och ett näringslivsperspektiv. Projektet ska bland annat arbeta med lokala 

utvecklingsplaner.
61

 

 

Traditionell industri i Halland 

Totalt ingick 384 företag i den bruttolista över företag som jag ringde runt till för att få 

intervjuer, och vilka definierades som tillhörande traditionell industri med fler än 10 anställda. 

Numera anser Hatch (2005) att postindustriella organisationer är fragmentariska och 

organiska till sin karaktär, varför inte funktionella strukturer ges så mycket utrymme i 

utbildningslitteratur på landets skolor.  

 

De enskilda företagens beredskap och villighet att integrera upplevelsedimensioner är kanske 

inte avhängiga deras benägenhet att utveckla egna produkter eller tjänster, men det säger 

kanske något om den företagarmiljö eller sociala ordning man befinner sig i och behöver 

förhandla med: ”Committed interpretation, therefore, is a sensemaking process that introduces 

stability into an equivocal flow of events by means of justifications that increase social order” 

(Weick, 2000:15). Weick (ibid) menar att formandet av och implementeringen av generella 

anvisningar och råd som t ex kravet på att vara innovativ, utveckla egna produkter och 

expandera som företag, sker genom improviserade handlingar som kräver ständig 

”sensemaking” . Företagande som sådant kan ses mer som lösa sammanslutningar vilka hålls 

samman av tolkningar av världen, enligt Weick (Ibid:4).  

 

Företagare ägnar sig troligen åt en ständig engagerad tolkning av sig själva i en kontext som 

inte enkelt går att rama in som lokal eller regional. Denna tolkningsprocedur är situerad och 

synkron med historiska och allerstädes pågående definitionsförsök av den egna och andras 

verksamheter. ”Sensemaking” är alltså dialektisk till sin karaktär, inte bara i rumslig mening 

med påverkan på platsen och där platsen formar möjlighetshorisonterna för enskilda 

företagare. Sensemaking är också en mer övergripande process där reifikation eller 

konstituerande av ett kollektiv legitimerar engagemang och samtidigt validerar handlingar 

som bekräftar och reproducerar den verklighet som kollektivet refererar till. Om kollektivet 

ser recessionen som en delad verklighet kommer de att agera utifrån den om kollektivet 

uppfattar den. Samtidigt som många varnade för att krisen skulle få betydelse även för 

företagen i Sverige så försvårar initiativ som ska ge beredskap för en kris av att kollektivet är 

så sammanvävt i en kollektiv väv av engagemang och sociala relationer.  

 

Pratet mellan aktörer utgör alltså i sig potenta handlingar som också skapar ett regionalt utfall 

i form av en rad upplevda hinder för ekonomisk utveckling. Aktörer ägnar sig alltså åt en 

kollektiv ”sensemaking” som också legitimerar andra handlingar eller icke-handlingar när 
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man diskuterar krisen i ekonomin. Det innebär i sin tur att interaktionerna mellan aktörer i en 

region kan åstadkomma en anti-innovativ miljö, likaväl som en hyper-innovativ miljö 

 

Denna studie ger inte klarhet i huruvida den halländska företagsmiljön är anti- eller hyper-

innovativ, men det finns ett mer komplex förhållande mellan vad man presenterar vid en 

direkt fråga; vad som förväntas av en företagare i sina relationer till kunderna; och vad som de 

facto sker i företaget. Det blev tydligt i ett par av intervjuerna, när företagare inledningsvis 

inte ville medge motiv att utveckla egna produkter. I samtalet visade det sig att några ändå 

hade något på gång, i alla fall idémässigt. Om någon måste svara på en fråga om 

verksamheten är utvecklingsinriktad så kanske ett sanningsenligt svar tar hänsyn till företagets 

verksamhet som helhet, och då faller ju väldigt många utanför ramen att svara ja på frågan om 

man utvecklar produkter utan omedelbar dialog med kunder, d v s har någon form av hyper-

innovativ ambition.  

 

Inbäddad i dessa motiv att utveckla produkter ligger givetvis också komplicerade val som rör 

huruvida, och med vilken energi den egna produkten ska utvecklas. Någon gjorde det lite 

försiktigt i sakta mak utan baluns eller om det ska ske i största hemlighet, möjligen kan man 

säga att man har idéer, men har inte för avsikt att utveckla dem eftersom man klarar sig bra 

ändå, eller att man inte har tid när det går för fullt och kunder beställer mer än man kan 

producera.  

 

En indikation på företagens kunskaper om aktörer som arbetar med utvecklande möten, och 

därmed företagens vilja att utveckla och transformera sin verksamhet, när det gäller 

upplevelseindustrin, kan möjligen skönjas i den enkätfråga som har med önskan att bli 

kontaktad för att utveckla upplevelsedimensionen genom att lära av traditionell industri. Det 

var fler som inte visste och inte ville bli kontaktade, än som tyckte att det kunde vara positivt 

att mötas.  

 

Att företagare förhandlar och förhåller sig till olika slags verkligheter är förstås naturligt. I 

vissa fall är det rationellt att ägna all sin energi åt att uppfylla kundernas önskningar och i 

andra fall är det bra att ha en egen innovation att dra fram ur rockärmen när tiderna förändras. 

Det som är viktigt att komma ihåg från ett planerande eller intervenerande perspektiv är om 

man vill försöka påverka de verkligheter som företagarna förhandlar med, så måste man vara 

villig att delta och erbjuda alternativa möjliga tolkningar av hur förhållandena ser ut och vilka 

möjligheter de erbjuder i framtiden. 

  

Livsmedelsindustrin 
Region Halland har bedrivet ett systematiskt arbete med livsmedelsföretagen i länet. Mat 

anses vara en viktig näring för länet vilket visas i den procentuellt höga ökningen av antalet 

sysselsatta inom livsmedelsbranschen (14,3% under 2000-2006).
62

 Arbetet sker med 

utgångspunkt från en plattform som heter Mathalland. MatHalland är arbetsnamnet på ett av 
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Region Hallands tillväxtområden. Detta innebär att mycket av de insatser som görs för att 

skapa tillväxt i det halländska näringslivet riktas mot företag inom mat-, dryck och 

matupplevelser. Region Halland agerar i rollen av samarbetspartner och samordnare av 

branschplattformen som skapar tillväxt för halländska företag som arbetar med mat, dryck och 

matupplevelser.
63

   

 

Hallingehus utgör en av Region Hallands satsning på Halland som matregion. Syftet med det 

virtuella och fysiska huset är att stötta de halländska företagen att ta marknadsandelar. 

Innehållet utgår från aktiviteter som produktutveckling, utbildning, matgalleri, upplevelsehus 

och events för fackfolk och allmänhet. Även detta är en plattform för möten mellan 

traditionell industri och upplevelseindustri specifikt inom livsmedel- och måltidsindustrin. 

Hallingehus är en samproduktion mellan näringsliv och offentliga aktörer. Den fysiska 

byggnaden står näringslivet i Halland för och Region Halland stöttar verksamheten via 

tillväxtområdet MatHalland. 

 

En av svagheterna som pekas ut handlar om att det saknas högre utbildningar och forskning 

inom området livsmedel i länet, trots att det är en stor och tung industri. Det krävs ett 

systematiskt samarbete för att dra till sig de medel som krävs för att använda i en plattform 

som Hallinghus och där regionens kompetenser kan utnyttjas på ett intensivt vis, vilket sker i 

andra områden i Europa, t ex Parma.
64

 

 

Hälsoteknikbranschen 
Hälsoteknikalliansen är en ideell förening vars mål sägs vara att sydvästra Sverige ska bli en 

ledande region för utveckling av produkter och tjänster inom hälsoteknik. Föreningen har 

omkring 60 medlemmar, varav ca 50 är företag. Övriga medlemmar är företag, högskolor, 

kommuner och organisationer. Hälsoteknikalliansen vill (HTA) erbjuda medlemmarna ett 

gemensamt nätverk som ger tillgång till varandras resurser, teknik och kompetens. Inom 

nätverket kan utvecklingsprojekt av värde för den egna verksamheten genomföras i samarbete 

med andra medlemmar. Hälsoteknik definieras som: hjälpmedel för äldre, medicintekniska 

produkter, friskvårdsteknik i form av både produkter och tjänster och sist, tillämpad forskning 

och utveckling av produkter och tjänster, inklusive utbildning. Hälsoteknikalliansens mål sägs 

vara gemensam ekonomisk nytta och ökad välfärd för regionen och medlemmarna i form av 

ekonomiskt tillväxt, nya affärer, besparingar eller värdeökning i såväl produkter, tjänster och 

processer i medlemmarnas organisationer och för deras kunder. Tyngdpunkten har ingen 

definitionsmässigt bestämd avgränsning, utan beror på vad medlemmarna bestämmer sig för 

att samarbeta om. Samarbetet sker genom samverkan mellan aktörer som högskola, landsting, 

kommuner, företag. Dels genom samarbetsprojekt, gemensamma resurser, produkter och 

tjänster.  
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HTA sägs handla om pragmatiska och praktiska samarbeten mellan företag, offentliga 

serviceorganisationer och akademi i form av forskare och studenter. Av informationen från 

hemsidan att döma har tyngdpunkten legat på teknik, produkter och tjänster. I samtal med 

representanter för HTA framkommer dock att alliansens områden kan komma att vidgas mot 

att inkludera bl a entreprenörskap inom vård och omsorg, dels utgångspunkt från Vårdval 

Halland (kundvald vård) och den pågående privatiseringen som nu pågår i Skåne. Inom detta 

område finns potentiella möjligheter att studera vården med utgångspunkt från upplevelser. 

Ett annat relevant område där upplevelsen står i centrum skulle kunna sättas i rörelse inom 

området som kallas för Hälsa och välbefinnande inriktad på komplementära metoder. Om 

man avser att hitta sätt för dessa företag att växa genom att utveckla sina affärer och 

intressanta affärsmodeller är det troligt att det kan ske med utgångspunkt från upplevelser. 

Man kanske måste arbeta på flera fronter för att nå önskad effekt, dels genom att hitta 

kontaktytor mot landstingen, att hitta stabila samband mellan behandling och effekter på 

produktiviteten hos kunderna, samt att vidare utveckla upplevelsen som ett medel att skapa 

efterfrågan på produkter och tjänster inom vården. 

 

När det gäller hälsoteknik finns ett starkt samarbete mellan Högskolan i Halmstad och 

Hälsoteknikalliansen i form av projekt som Trygg hemma - Living lab. Projektet syftar till att 

stödja utveckling av hälsoteknik och tryggt boende för äldre och funktionshindrade. Fokus 

ligger på användarmedverkan och den tillämpade forskningen sker i nära samverkan med de 

aktörer som är slutanvändare av produkterna och demonstrationslägenheter med teknik för 

boende. Projektet finansieras bl a med bidrag från Vinnova.
65

  

 

Miljöteknik och energi 
Halland är idag en stor producent av energi och har varit så under historiens lopp. Runt 

sekelskiftet började industrin få upp ögonen för möjligheterna att utvinna energi ur Lagan 

kring Knäred, Majenfors och Bassalt. Energiutvinningen bygger på skapade för 

vattenmagasin, eller dämmen i form av sjöar som kan användas för att lättare manövrera 

flödet av vatten genom turbiner i kraftverken. Skapandet av dessa dämmen krävde sina offer 

och frestade på relationerna i bygderna när bönderna tvingades flytta för att ge plats åt 

vattenflöden.  Precis som dåvarande vattenkraftsutbyggnad skapade motsättningar mellan 

grannar när företagen började köpa upp mark för att kunna dämma, kan nuvarande 

vindraftsprojekt riskera att skapa liknande motsättningar och kollektiva negativa erfarenheter, 

vars läkningsprocesser pågår så länge det finns människor kvar som kan minnas och återge 

händelserna i bygden. Planerare och projekterare har inte alltid kunskaper om hur man bör gå 

tillväga för att genomföra energiutvinning så att man får med sig befolkningen i 

utvinningsområdena, utan det startar ofta protestaktioner som riskerar att sprida sig 

geografiskt (Jonasson, 2008).  
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Förnyelsebara energikällor är baserade på resurser som inte är uttömbara, så som solenergi, 

vind, vatten, biomassa, vågenergi och värme från jordens inre (geotermisk energi). Det råder 

just nu nationell politisk enighet om att utnyttja potentialen i dessa förnyelsebara energikällor, 

och diskussionen idag rör utbyggnaden av vindkraften i inlandet i hela Hallands län. 
66

  

 

Vindkraftsutvecklingen utgör ett exempel på planeringsproblematikens dilemma som berör 

förståelse av villkoren kring politiska visioner, projektplanering, teknik, implementering, 

social acceptans och hållbar landsbygdsutveckling. Utvecklingen av vindkraften har gått från 

småskalig produktion, utvecklat av entusiaster och teknikintresserade människor, till en 

industriutvecklingsgren som lockar till sig många miljarder. 

 
Kärnkraftsproduktionen vid Ringhals i Halland utgör nästan 40% av den svenska 

produktionen med sina 25,6 TWh.
67

 Ringhals är också en betydande arbetsplats i Halland.  

 

Högskolan i Halmstad har forskning som anknyter till hållbar energi och miljöteknik genom 

projekt om vindkraft och biogas.
68

 

 

Miljöteknik- och hållbarenergiområdet kan också utvecklas med hjälp av en öppen plattform 

för demonstration, forskning och utveckling med tillsammans med andra aktörer. Kombineras 

teknikutveckling och lokalt medinflytande i en utvecklingsplattform kan flera problem med 

energiutvinning att kunna lösas simultant eftersom även lokala kompetenser skulle 

efterfrågas.  

Analys  

Utveckling av upplevelseindustrin i Halland 

Förutsättningar 

Det existerar kreativt arbete utfört av en kreativ massa inom såväl traditionell industri som 

inom upplevelseindustrin i länet. Förutsättningarna för utvecklingen av industrinär beroende 

av intervenering av något slag, även om de stora utvecklingsdragen bestäms av andra 

strukturella betingelser som infrastruktur, konjunkturer och ekonomisk utveckling. 

Utvecklingen är dessutom beroende av hur väl existerande funktioner och resurser i länet 

organiseras. Argumentet i detta arbete handlar också om på vilket sätt funktioner och resurser 
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organiseras för att en utveckling av upplevelseindustrin, och en utveckling där 

upplevelseindustrin är en viktig part i utvecklingen av annan traditionell industri.  

 

Argumentet som förs fram i detta avseende är att utvecklingen beror på koncentrerade och 

fokuserade utvecklingsinsatser, som nödvändigtvis inte behöver vara organiserade i kluster. 

Klustertanken bygger på idéer om form som bas för ett utvecklingstänkande. För att 

åstadkomma effektiva intensiteter krävs det antingen mycket pengar eller en medveten 

användning av de resurser som existerar. Det är mycket möjligt att det går att reproducera 

klustereffekter genom att skapa intensiteter i tid och rum, t ex genom att utnyttja Interreg-

medel och andra resurser för bland annat unga filmares möjlighet att utvecklas konstnärligt, 

eller genom att i större utsträckning undersöka behovet av designutbildningar i länet.  

 

Men trots att naturresurser, flöden av besökare och ett stort engagemang inom 

upplevelseindustrin, så kan näringen troligen inte utvecklas på egen hand. Precis som 

Rylander och Abbasain (2008) påpekar i sin analys är samverkan en nyckel för att 

åstadkomma effekter i utvecklingen av upplevelsenäringen även i Halland. Samverkan kan 

ske i första hand för att skapa kompetensutveckling av befintliga företag. I andra hand kan det 

vara möjligt att genom ytterligare kartläggningar hitta resonans mellan förutsättningar och 

skapandet av nya verksamheter inom upplevelseindustrin.  

 

Möjligheter 
Möjligheterna för upplevelseindustrin att utvecklas är både goda och mindre goda. En 

pågående ekonomisk kris kan minska konsumtionen av upplevelsebaserade produkter 

eftersom de bygger på ett mervärde som kanske inte är fördelaktigt i tider av ekonomisk 

nedgång. En ekonomisk kris kan också stimulera utvecklingen inom en bransch och det kan 

uppstå en kreativ rusch inom vissa upplevelsebaserade verksamheter.  

 

Ser man till de ekonomiska resurserna som för närvarande kan koncentreras till verksamheter 

inom upplevelsebranschen, så är de mycket goda genom t ex Interregmedlen som finns 

tillgängliga för Halland fram till 2013. Det finns ett reellt stöd hos aktörer som Region 

Halland att stötta ansökningar om medel, men problemet är kanske där att de enskilda 

aktörerna inom branschen inte mäktar med att delta i de tunga ansökningsprocesserna som 

sådana projekt ofta medför. Möjligheterna skulle öka betydligt om det gick att samla vertikala 

resurser på ett effektivt sätt i länet och bearbeta olika typer av problem. 

 

En av Hallands svagheter är den relativt svaga kopplingen mellan upplevelsebaserade 

näringar och kopplingen till forskning och högre regionala utbildningsprogram. Det är svårt 

att hitta omedelbara lösningar på detta strukturella problem i landet. Det är emellertid möjligt 

att utnyttja regionala resurser genom samverkan för att få till stånd vissa starkare kopplingar. 

Det är möjligt att sådana kopplingar kan åstadkommas i någon form av intervenering.  
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Den ekonomiska utvecklingen sätter givetvis hinder för utvecklingen även inom 

upplevelseindustrin eftersom man är beroende av att den nationella ekonomin går bra. Det är i 

läget svårt att förutsäga vilka möjligheter det skulle skapa för näringen. 

 

Analys Traditionell industris utveckling i 

Halland 

Förutsättningar 

Den traditionella industrin i länet har fördelen att vara småskalig i tider av ekonomisk 

nedgång. Nackdelarna med att vara mindre industrier är att kapaciteten att utvecklas och 

expandera många gånger är begränsade. Det gör också att förutsättningarna att bedriva 

kompetensutveckling inte heller blir så enkel eftersom det är svårt att frigöra kapaciteter.  

 

Läget för traditionell industri ser inte så ljust ut mot bakgrund av den ekonomiska krisen. 

Många industrier är beroende av större industrier som t ex Volvo och flera är exportberoende. 

Med ökade varsel och minskad efterfrågan finns risken att mycket kompetens och kunskap 

går förlorad om krisen blir långvarig. De företag som överlever och tar sig igenom har dock 

alla möjligheter att fortsätta utvecklas framgångsrikt när väl den ekonomiska utvecklingen 

sätter fart igen.  

 

Möjligheter 

Det är kanske svårt att se möjligheter för traditionell industri i ett läge som råder just nu. De 

företag som satsat på att utveckla egna produkter och innovationer skulle kunna ta tillfället i 

akt och fokusera på dessa produkter i ett läge då efterfrågan från drabbade kunder uteblir. Det 

bygger förstås på att ett företag har sådana produkter eller tjänster i bakgrunden. I en intervju 

med en drabbad företagare inom traditionell industri framkommer det att ”man ligger lågt” 

och avvaktar ett läge då nya beställningar ska komma tillbaka.  

 

Det finns troligen två strategier för hanteringen av krisen, varav den ena visar sig hos 

företagaren som ligger lågt. Att avvakta eller handla. Någon egentlig handlingsplan existerar 

inte eftersom många av de dominanta ekonomiska managementteorierna kan hantera ett 

ekonomiskt läge som är statt i positiv utveckling. Av det skälet är det svårt att gå till handling 

för att hantera krisen för traditionell industri.  

 

Det förefaller som om mycket få aktörer har planerat för ett läge där det råder ekonomisk kris. 

En del enskilda entreprenörer ser möjligheter i situationen och köper på sig verksamheter och 

fastigheter när det råder låga priser på marknaden, medan andra ”ligger lågt”. Det finns dock 

inga planer som sätts i verket vid händelse av kris. Det saknas politiska och administrativa 

beredskapsplaner för vad som bör göras när företagen börjar tvingas avskeda sin personal och 

det saknas genomtänkta stödsystem som kan aktiveras när krisen drabbar industrin.  
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Själva interveneringen i utvecklingen av traditionell industri och upplevelseindustrin skulle 

kunna utgöra en del i en handlingsplan för att överbrygga och utnyttja resurserna på ett bra 

sätt i en krissituation så att man kan komma starkare in i nästa konjunkturcykel. En viktig 

kunskap för framtiden är alltså att det bör finnas stödsystem som aktiveras i ekonomiska 

krissituationer för att därigenom se möjligheter i en period då det förefaller vara svårt.  

 

 

 

 

Analys: Upplevelseindustrins och 

traditionell industris gemensamma 

utveckling 

Förutsättningar 

Trots att många typer av upplevelseföretag saknas i länet, existerar det många olika former av 

expertkunskaper inom många olika områden i Halland; det finns en intakt struktur av 

strategiska funktioner i regionen och det finns medel i omlopp för att skapa iscensättande av 

just regional utveckling genom möten mellan olika aktörer som representerar dessa former av 

kunskaper och kompetenser. Det går att åstadkomma utvecklingseffekter av liknande karaktär 

som dem som sker i geografiska klusterformer, genom att fokusera mer på de processer som 

skapa dynamiska effekter. Argumentet som framförs här är att det borde vara möjligt att 

åstadkomma olika typer av hopfogningsmekanismer och ett optimalt utnyttjande av 

kompetenserna i regionen.  

 

Precis som Rylander och Abbasain (2008) kommer fram till vid sin studie av 

upplevelseindustrins förutsättningar för utveckling i Gnosjöregionen finns det ett behov av 

samverkan mellan olika aktörer i Halland för att skapa förutsättningar för gemensam 

utveckling av traditionell industri och upplevelseindustrin. Samverkan sägs vara enkelt i 

Halland. I realiteten är samverkan svår att åstadkomma utan att respektive organisation ger 

samverkan en status och mandat att driva mellanorganisatoriska processer. Högskolan i 

Halmstad har en sådan organisation och driver samverkan inom ramen för sitt 

profileringsarbete. Det krävs att samtliga aktörer i regionen startar ett sådant arbete för att det 

ska kunna uppstå dynamiska effekter som kan gynna traditionell industri och 

upplevelseindustrins gemensamma utveckling i större skala. 

 

Möjligheter 

Om man skulle göra en riskanalys kring frågan om vilka styrkor och svagheter det innebär att 

vara en liten region, handlar många av de risker om att man kommer att ha svårt att hävda sig 

politiskt och ekonomiskt på en nationell nivå, såväl som på en internationell nivå. En svaghet 

som sällans nämns i diskussionen handlar om något som skulle kunna beskrivas som en 
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regions självförtroende och förmåga att självständigt analysera sina möjligheter utifrån de 

förutsättningar som gäller just här. Som liten region blir man lätt beroende av andras 

uppfattningar om de egna förutsättningarna och möjligheterna, vilka villigt distribueras av alla 

från politiker till enskilda tyckare. En annan svaghet är att varje sektor i regionen kämpar för 

att dra till sig egna resurser utan tanke på en helhet, vilket resulterar i en skönhetstävlig där 

man tvingas därför definiera sig själv som den snabbast växande branschen för att dra till sig 

blickarna för att göra sig attraktiva som en näring att satsa på. Det är inte alldeles självklart att 

en sektoriella uppdelningsprincipen för resursäskande och fördelning fungerar på ett optimalt 

sätt i en liten region.  

 

Möjligheterna med att vara ett litet län definieras inte genom marknadsföring och slogans, 

utan genom handlingar som bara den småskaliga administrativa enheten kan utföra. Sådana 

handlingar kännetecknas av att man faktiskt kan skapa ett eller flera regionalt laboratorium för 

utveckling och tillväxt, där samtliga strategiska aktörer i länet har möjlighet att delta. Den lilla 

regionens styrka är de snabba länkningstiderna, de små resurserna som krävs för att skapa 

innovativa grobäddar, idéebäddar, inkubatorer o s v. En av möjligheterna är också att det 

faktiskt finns ett intakt regionalt administrativt system som i varje enskild del fungerar och 

som skulle kunna göras starkare genom samverkan, vilket i sin tur skulle kunna gynna den 

gemensamma utvecklingen av traditionell industri och upplevelseindustri. De administrativa 

enheterna utgör en grundläggande förutsättning för näringslivsutvecklingen i stort, varför det 

är svårt att tala om den ena utan den andra. Halland är en mycket liten region i ett Europeiskt 

perspektiv. Det krävs alltså än mer av en liten region när det gäller att kunna samla alla 

strategiska aktörer i länet för gemensamma handlingar. Det finns goda förutsättningar att göra 

just så, men det krävs också gemensamma strategiska forum för sådana handlingar.  Den lilla 

regionens styrka är att det är möjligt att effektivt koncentrera resurser till enskilda projekt 

som, mot bakgrund av det förhållandevis lilla brus som åstadkoms i den lilla regionen, utåt 

sett kan få mycket stora effekter med dagens sätt att kommunicera.  

 

Det finns i vilket fall som helst all anledning att fundera kring hur det ekonomiska läget kan 

ses som ett tillfälle för kompetensutveckling och hur det kan användas som ett skäl att skifta 

fokus från ett kundorienterat till ett upplevelsedimensionsbaserat produkttänkande inom 

traditionell industri samtidigt som upplevelseindustrin stimuleras att integrera traditionella 

verktyg i sina verksamheter. Det hade släppts loss stora potentialer om timing av erbjudanden 

om utvecklande möten genom en intervenering kunnat ske under tider då verksamhetsfokus 

flyttats från maximal produktion till frigjord kapacitet för utveckling. Problemet med timing 

gör frågan om utveckling till en fråga om planering och handlingsberedskap genom 

samverkan.  

 

Oavsett vilken typ av intervenering som används för att utveckla aktörer inom traditionell 

industri och upplevelseindustrin så är det möjligt att hitta fokus inom jordbruks- och 

livsmedelsnäringen eftersom de är betydande och kopplade till tydliga naturresurser i länet. 

Det finns dessutom stora potentialer och möjligheter att hitta utvecklingsspår i den snabba 

förändring av gränserna mellan privat och offentlig verksamhet, inte minst inom vårdområdet. 

Halländska kommuner kännetecknas av att en stor andel anställda finns just inom offentliga 
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verksamheter och om förändringen går mot allt mer privata företag som konkurrerande med 

offentlig verksamhet, borde det kunna finnas möjligheter för företagande just inom detta 

område.  
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Slutsatser och rekommendationer 

 
 Det krävs mer samverkan i regionen för att åstadkomma utvecklingskaraktäristika som liknar 

dem som åstadkoms i kluster 

 För att kunna intervenera i en rumslig dialektisk process av värdeskapande krävs det många 

och intensiva utvecklande möten och samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor i 

större utsträckning än idag. Det är inte tillräckligt att överlåta dessa utvecklingsprocesser åt 

företagen själva att hantera. Det krävs samverkan och en fokuserad allokering av resurser för 

att åstadkomma en kvalitativ och långvarig förändring av värderingar och attityder. 

 Det krävs ett stort strukturellt arbete med nära samverkan mellan högskola och näringsliv som 

bygger på engagemang och deltagande på personlig nivå. Det kommer inte att fungera med 

några ”quick-fixes” med konsulter som säljer in standardlösningar för att åstadkomma snabba 

förändringar eftersom det rör ett sociospatialt system av värden förankrade i en rumslig 

organisation. Det måste till ett grundläggande och systematiskt arbete med många olika typer 

av aktörer inblandande om det ska kunna ge bestående resultat. Om man menar allvar med 

företagsutveckling så bör varje företag besökas och analyseras utifrån behoven av stöd och 

kanske t o m övertygas om behovet av kunskaper om att vara ständigt i rörelse för att möta 

nya villkor och förutsättningar, vilka inte alltid ligger inom den omedelbara företagarens 

upplevelsehorisont. Det är dock viktigt att det strukturell samarbetet inte handlar om att 

ekonomisk överstimulering av projekt som inte leder till väsentliga effekter i form av 

utveckling eller genomslag. 

 Det krävs ett strukturellt arbete som syftar till långsiktiga, men som ändå kan skapa intensiva 

och effektiva dialektisk rörelse mellan individer och strukturer i en region. För att kunna 

åstadkomma förändring är det yttermera ett arbete som kräver ett brett och djupt personligt 

deltagande. 

 Man bör överge ”nav-metaforen”. Det finns idag en kamp bland olika aktörer i Halland som 

alla vill vara nav, lokomotiv och ledande inom utvecklingen. Framgångar bygger på 

samverkan och samproducerande plattformar. Förutsättningarna för att möten mellan de olika 

industrigrenarna ska komma till stånd på ett sätt att de kan tillföra varandra kompetenser och 

talanger, och att det ska kunna ske ett kvalitativt flöde av kunskaper mellan industrigrenarna är 

avhängigt ett möte mellan akademi, näringsliv och kommunala/regionala 

näringslivsrepresentanter.  

 Möten mellan olika typer av aktörer bör innehålla bearbetningar av föreställningar om de 

grundläggande begreppen för att man ska kunna gå vidare och skapa utveckling. Det är t ex få 

av företagarna inom traditionell industri som känner till definitionerna av upplevelseindustrin. 

De flesta ser upplevelseindustrin som liktydigt med turismnäringen. Man tolkar upplevelser på 

ett sätt som ligger nära sin egen verksamhet, någon som arbetar inom handel menar t ex att 

upplevelser har med kundernas handfasta kontakt med varorna som man säljer i sin affär, eller 

att någon kommer och visar hur varorna fungerar.  

 Mer fokus bör läggas på samproduktion, samkreation och co-production, med utgångspunkt 

från principen om att kompetenser som bidrar till kreativitet många gånger är vertikalt 

organiserad. Men om några delbranscher ska pekas ut som viktiga för möten mellan 

traditionell industri och upplevelseindustrin så erbjuder dels filmbranschen viktiga redskap för 

distribution av bilder av platser som kan användas för att sprida kunskaper om länet. Där 
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ingår, förutom många unga filmare, även Film i Halland, Högskolan i Halmstad. Dels utgör 

Halland ett konst- och musikkluster som bör kunna ingå i utvecklande projekt, både för dem 

som utövar det, och för traditionell industri. Dels utvecklas idrotten på många sätt, både när 

det gäller utövandet och kunskapsbyggandet kring utövandet, vilket gör det till en intressant 

kraft i utvecklande möten mellan traditionell industri och upplevelseindustrin. 

 Det bör utvecklas handlingsplaner för att kunna hantera perioder av ekonomisk nedgång, inte 

bara ekonomisk framgång.  
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