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Halland och Europa 2020-strategin 
Sommaren 2011 lanserade Europeiska kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, 

Europa 2020. Europa 2020 är en fortsättning på Lissabonstrategin, som sträckte sig till 2010.  

Europa 2020-strategins syfte är att hantera globaliseringen och öka den europeiska ekonomins 

konkurrenskraft. För att följa upp hur den nya strategin lyckas har EU ställt upp åtta mål. Varje 

medlemsstat omvandlar dessa till nationella mål i så kallade nationella reformprogram. På så sätt 

anpassas målen utifrån varje medlemsstats förutsättningar. I Sverige tar Statsrådsberedningen 

fram det svenska nationella reformprogrammet. Denna rapport visar hur Halland ligger till i 

förhållande till Europa 2020-strategins mål. 

MÅL EUROPA 2020 

Indikatorer EU Mål Sverige Mål Läget i Sverige 2012 Läget i Halland 2012 

Ökad 
sysselsättningsgrad 

75 % 80 % 77 % 82 % 

Öka offentliga och 
privata FoU 
investeringar 

3 % 4 % 3,4 % 0,6 % 

Minska utsläppen av 
växthusgaser 

20 % 
(Utgångsår 1990) 

40 %  
(Utgångsår 

1990) 

Sedan 1990 har 
utsläppen av 

växthusgaser minskat 
med 15 %. 

Sedan 1990 har 
utsläppen av 

växthusgaser minskat 
med 21 %. 

Ökad 
energieffektivisering 

20 % 20 %  
(Utgångsår 

2008 

- Sedan 2008 har 
energieffektiviten 

försämrats med 15 %. 

Öka andelen 
förnybar energi 

20 % 50 % 48,8 % 25 % 

30-34 åringar med 
minst två-årig efter-
gymnasial utbildning 

40 % 40 % 43 % 39 % 

Minskade 
skolavhopp 

<10 % <10 % 11 % 10 % 

Minska 
utanförskapet 

<20 000 000 <14 % 15 % 12 % 
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Ökad sysselsättningsgrad 

Målet på EU-nivå är att till år 2020 eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent 

för kvinnor och män i åldrarna 20–64 år. Det svenska målet är en höjning av sysselsättningsgraden 

till över 80 procent för kvinnor och män i åldrarna 20–64 till år 2020. År 2012 hade Halland en 

betydligt högre sysselsättningsgrad (82 procent) än både Sverige som helhet och EU-genomsnittet. 

Innan 90-talskrisen hade Sverige förvärvsfrekvenser som var mycket höga, i Halland var den år 

1989 86 procent i åldrarna 20-64 år. Därefter sjönk förvärvsfrekvenserna och har egentligen ännu 

inte återhämtat sig till 1989 års nivå. Trots en positiv utveckling av sysselsättningsgraden i Halland 

sedan 1993, finns skillnader inom länet, både geografiskt (Figur 3) och mellan olika grupper. 

Kvinnor har exempelvis en genomgående lägre sysselsättningsgrad än män. Det finns också stora 

skillnader i sysselsättningsgrad mellan länder och regioner i Europa (NUTS 2). Södra Spanien, 

södra Italien, delar av Östeuropa samt Turkiet har en sysselsättningsgrad väl under 60 procent år 

2012. 

FIGUR 1. UTVECKLING AV ANDEL FÖRVÄRVSARBETANDE 1985-2012 

 HALLAND OCH RIKET (EU 1997-2012) 

 

FIGUR 2. FÖRVÄRVSARBETANDE EFTER NUTS2 REGIONER 2012 
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SAMS-område enligt SCB1  

FIGUR 3. FÖRVÄRVSARBETANDE (20-64 ÅR) EFTER SAMS-OMRÅDE OCH  

KOMMUN 2012 - HALLAND 

 

                                                           
1
 SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är en indelning som bygger på kommunernas 

NYKO-indelning alternativt på valdistrikts-indelningen (främst mindre kommuner) och har varit 
oförändrad sedan den skapades 1994 av SCB. I Halland finns 286 områden. SAMS-indelningen 
har bland annat använts för att göra socioekonomiska grannskapsstudier. 
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Öka offentliga och privata FoU-investeringar 

Målet på EU-nivå är att till år 2020 höja de kombinerade offentliga och privata investeringarna i 

forskning och utveckling (FoU) till 3 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Sverige har satt det 

nationella målet till 4 procent av BNP. I jämförelse med andra länder satsar Sverige mycket på FoU 

då utgifterna relateras till BNP. FoU-utgifterna, som uppgick till knappt 118 miljarder under år 2011, 

motsvarade 3,37 procent av Sveriges BNP. Det var den fjärde högsta FoU-andelen av BNP bland 

länderna i OECD, där endast Israel, Finland och Sydkorea låg högre. Större delen av den svenska 

FoU-verksamheten är privat finansierad. Av medel från svenska finansiärer kom 68 procent från 

privat sektor, vilka uppgick till knappt 71 miljarder kronor år 2011
2
.  Den offentliga finansieringen 

stod för knappt 34 miljarder kronor vilket motsvarar 32 procent av den svenskfinansierade FoU-

verksamheten.  

I Sverige bedrivs merparten av den totala FoU-verksamheten i de tre storstadslänen Stockholm, 

Västra Götaland och Skåne. De län med högst FoU-utgifter har både större lärosäten och många 

stora multinationella företag. Halland har en småföretagsstruktur, med få kunskapsintensiva företag 

och låg utbildningsnivå bland företagare och anställda. Detta leder till att få företag har kontakt med 

högskola eller bedriver egen FoU. Näringslivet i Halland tillhör dem som lägger minst resurser på 

FoU. År 2011 investerades motsvarande 0,6 procent av bruttoregionalprodukten på FoU.   

FIGUR 4. FOU INVESTERINGAR 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Forskning och utveckling i Sverige 2011, SCB 

(SCB och Eurostat) 
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Minska utsläppen av växthusgaser 

EU-länderna har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 

års nivåer. Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 procent lägre år 2020 än 

utsläppen år 1990. Båda målen gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för 

handel med utsläppsrätter inom EU (EU-ETS). De totala utsläppen av växthusgaser i Halland 

uppgick under år 2011 till 1,8 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter
3
.  Det är en minskning med 21 

procent sedan basåret 1990 (EU 17 procent), (Sverige 15 procent). Det är främst inom sektorerna 

”Energiförsörjning via el- och värmeverk” samt inom ”jordbruk” som minskningen skett. 

Minskningen inom energi-försörjning beror till stor del på biobaserade bränslen i fjärrvärmeverk.  

Transporterna i Halland är, till skillnad från växthusgasreduktion generellt, en utmaning. Länet 

skiljer sig från övriga Sverige genom att en stor andel (40 procent) av utsläppen kommer från 

transporterna. Vi ser också en ökning av utsläppen inom både transporter som arbetsmaskiner, 5 

procent respektive 4 procent från 1990 års nivåer. Transporter och jordbruk kommer att dominera 

klimatgasutsläppen efter 2020 i Halland (se figur 4). Därför behöver insatser i fortsättningen 

koncentreras till dessa områden. 

FIGUR 5. UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER (CO2 EKVIVALENTER TON PER ÅR) INDEX 1990 = 100 

 

 

FIGUR 6. UTSLÄPP AV CO2 EKVIVALENTER, TON PER ÅR 

Delsektor 2011 Andel 

Transporter 725 268 39,7 

Energiförsörjning 435 671 23,9 

Jordbruk 415 844 22,8 

Arbetsmaskiner 120 586 6,6 

Industriprocesser 88 766 4,9 

Avfall och avlopp 32 221 1,8 

Lösningsmedelsanvändning 8 245 0,5 

Internationell luft- och sjöfart 73 0,004 

Totalt 1 826 674 100 

(Nationella emmissionsdatabasen) 

 

                                                           
3
 Nationella emissionsdatabasens statistik innefattar mätningar både för verksamheter som ingår i 

systemet för utsläppsrättigheter (EU-ETS) och som är utanför. En uppdelad statistik finns tillgänglig 

sommaren 2014. 

(Nationella emmissionsdatabasen och Eurostat) 
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FIGUR 7. UTSLÄPP AV CO2 EKVIVALENTER TON PER ÅR OCH SEKTOR   

HALLAND INDEX 1990 = 100 

 

Figur 8. Utsläpp av klimatgaser i Halland redovisade som koldioxidekvivalenter år 1990 och år 2011 

samt en prognos för år 2020 baserad på att en tredjedel av den svenska utsläppsreduktionen ska 

genomföras utomlands. Utsläppen redovisas enbart för de utsläpp som omfattas av det nationella 

klimatmålet för år 2020, d.v.s. anläggningar som ingår i det europeiska utsläppshandelssystemet 

ETS ingår ej i detta diagram. 

Källa: Rapport ”Klimatgaser i Halland” Halmstad Högskola, april 2014.   

FIGUR 8. UTVECKLING AV KLIMATGASUTSLÄPP I HALLAND PER SEKTOR EXKL. ETS 
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Ökad energieffektivisering 

Både EU och Sverige vill eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 procent fram till år 

2020 jämfört med 2008 års nivå. Detta genom en minskad energiintensitet. Energiintensitet 

beräknas som förhållandet mellan den totala energiförbrukningen (MWh) och BNP (På länsnivå 

används BRP=Bruttoregionprodukt). Slutenergianvändning per BRP-enhet mäter förhållandet 

mellan energianvändningen i ett län och värdet på länets samlade produktion, BRP. Måttet är ett 

sätt att mäta energieffektiviteten i länet och därmed se hur effektivt energiresurserna används. 

Hallands energiintensitet har ökat med 15 procent under perioden 2008–2011.  

FIGUR 9. MWH/BRP MKR 2008-2011 – HALLAND BRP I FASTA PRISER, BASÅR 2000 

 

Länets totala energianvändning år 2011 var 12,6 TWh och har ökat med 14 procent sedan år 2008. 

Energianvändningen i Halland fördelas framförallt på industrin och byggverksamhet (44 procent), 

transporter (24 procent), hushåll (18 procent), offentlig verksamhet (11 procent) och för 

energianvändning inom jord-skog-fiske (2 procent). Sedan år 2008 har energianvändningen ökat 

mest inom sektorn industri-bygg-verksamhet och hushåll, medan den har minskat inom jord-

skog,transporter samt offentlig verksamhet.  

FIGUR 10. ENERGIDATA (MWH) TOTAL ENERGIANVÄNDNING 

Hallands län 2008 2009 2010 2011 2011 % 2008-2011 % 

Jord, skog, 
fiske 

343 284 291 363 330 603 293 413 2,3 -15 

Industri, 
byggverks. 

3 917 793 5 165 267 6 251 164 5 568 958 44,2 42 

Transporter 3 281 211 3 276 413 3 213 001 3 041 792 24,1 -7 

Off verks. övr. 
tjänster 

1 602 477 1 463 264 1 615 821 1 391 207 11,0 -13 

Hushåll 1 877 512 2 331 272 2 525 897 2 309 813 18,3 23 

Hallands län 11 022 277 12 527 579 13 936 486 12 605 183 100 14 

(SCB Regional energistatistik) 

 

 

(SCB) 
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Öka andelen förnybar energi 

Sverige har åtagit sig att andelen förnybar energi av den totala energianvändningen ska öka till 50 

procent år 2020. På EU-nivå är målet satt till 20 procent. Användningen av förnybar energi i 

förhållande till slutlig energianvändning har ökat stadigt i Sverige sedan början av 1990-talet och 

uppgick år 2011 till 48 procent. I Halland uppgick andelen till 25 procent
4
 och i EU 13 procent. 

Ekonomiska styrmedel och ny kunskap om konverteringslösningar till biobränslen har resulterat i att 

skogsindustrin och fjärrvärmeverk sedan år 1990 har bidragit till en ökad användning av förnybar 

energi
5
.   

FIGUR 11. ANDEL FÖRNYELSEBAR ENERGI (SLUTANVÄNDNING) 2009/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 I andel förnybar energi av den totala energianvändningen i Halland ingår ej förnybar energi från el- och 

fjärrvärme. Den statistiken är under utveckling hos SCB och beräknas vara klar 2015 
5
 Miljömål.se  

(SCB och Eurostat) 
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Höjd utbildningsnivå 

Målet på EU-nivå är att till år 2020 förbättra utbildningsnivån särskilt genom att öka den andel 30–

34-åringar som har avslutat en minst 2-årig eftergymnasial eller motsvarande utbildning till minst 40 

procent. Sveriges nationella mål är satt till 40-45 procent. Andelen 30–34-åringar som har minst 2-

årig eftergymnasial utbildning uppgick till 36 procent år 2012 i EU enligt Eurostat (Figur 6). För 

Sverige var motsvarande andel 43 procent och för Halland 39 procent. Det svenska nationella 

målet är med andra ord redan nått, vilket kan förklaras av den höga utbildningsnivån för kvinnor. 

Utbildningsnivån har också ökat något mer för kvinnor än för män sedan 2011 både i Halland, 

Sverige och EU.  Inom Halland finns skillnader när det gäller utbildningsnivån för 30-34 åringar. 

Laholms-, Halmstads-, Hylte och Falkenbergs kommun har ett flertal SAMS-områden som ligger väl 

under utbildningsmålet på 40 procent. Exempel på länder i Europa som ligger betydligt lägre än 

EU-genomsnittet är Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Italien, Portugal och Turkiet.   

FIGUR 12. ANDEL 30-34 ÅR MED MINST 2-ÅRIG EFTERGYMNASIAL UTBILDNING  

(EU 28) 2012 
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FIGUR 13. ANDEL 30-34 ÅRINGAR MED MINST 2-ÅRIG EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 2012 

 

 

SCB har sekretessbelagt data i SAMS-områden där färre än 25 individer finns i  den aktuella 
populationen. 
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Minskade skolavhopp 

Målet på EU-nivå är att till år 2020 förbättra utbildningsnivån genom att minska antalet elever som i 

förtid avbryter sin skolgång till mindre än 10 procent. Även Sveriges nationella mål är 10 procent. 

Andelen 18–24-åringar i Sverige som inte har avslutat gymnasiestudier och som inte studerar 

uppgick till 11 procent år 2012 (Figur 15). Detta är något lägre än övriga EU-länder. I Halland var 

andelen 10 procent. Precis som i övriga Sverige svarade männen i Halland för en högre andel än 

kvinnorna, 12 respektive 8 procent. Männen har också haft en ökning sedan 2011.  I kommuner 

som Hylte och Falkenberg finns SAMS-områden som har en högre andel skolavhopp än EU- och 

riksgenomsnittet. Enligt Skolverkets rapport ”Beskrivande data 2012” gör kvinnor och män avbrott 

eller studieuppehåll i ungefär samma omfattning efter första gymnasieåret. Andelen elever i Sverige 

med utländsk bakgrund avbryter eller gör studieupphåll i större omfattning än elever med svensk 

bakgrund. 

FIGUR 14. ANDEL SKOLAVHOPP (EU 28) 2012 
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FIGUR 15. ANDEL 18-24 ÅRINGAR SOM INTE AVSLUTAT GYMMNASIESTUDIER  

OCH SOM INTE STUDERAR ÅR 2012 

 

 

 



 14 

 

Minska utanförskapet 

Sverige har valt att använda ett annat mått för att mäta och följa utanförskapet än EU
6
. Genom att 

öka den sociala delaktigheten vill man minska andelen kvinnor och män 20–64 år som är utanför 

arbetsmarknaden (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl 

under 14 procent 2020. Mäter vi enligt den svenska utanförskapsindikatorn blir andelen år 2012 13 

procent  för kvinnor och 11 procent för män i Halland, vilket är något lägre än övriga Sverige. 

Kvinnor har genomgående en högre andel än män. Bland Hallands kommuner har Falkenberg, 

Hylte, Halmstad och Laholm SAMS-områden som ligger högre än riksgenomsnittet. 

FIGUR 16. ANDEL KVINNOR OCH MÄN (20-64 ÅR) UTANFÖR ARBETSMARKNADEN (EJ 

HELTIDSSTUDERANDE), LÅNGTIDSARBETSLÖSA OCH LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA ÅR 2012 

 

 

                                                           
6
 EU mäter utanförskapet enligt tre indikatorer. Risk för fattigdom (antal personer med < 60 % av 

medianinkomsten i landet). Materiell fattigdom (antal personer som har brister i materiell standard). 

Hushåll där ingen förvärvsarbetar (antal personer som lever i hushåll med en förvärvsfrekvens på < 

20 %). 
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Kontaktperson: Urmas Kömmits, tfn 035-17 98 17,                                               

e-post Urmas.Kommits@regionhalland.se 

Om du vill beställa rapporten ring Region Hallands broschyrbeställning          

035-13 48 00, skicka e-post till broschyrbeställningen@regionhalland.se      

eller gå in på www.regionhalland.se/broschyrer. 

 


