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Sammanfattning
I denna rapport analyseras och illustreras utvecklingen av Hallands närings-
liv sedan millennieskiftet. Sammanställningen visar att sysselsättningstill-
växten i länet drivs till övervägande del av konsumenttjänster, dvs. hushål-
lens och tillfälliga besökares efterfrågan, samt kontorstjänster. Av de 28 100 
nya jobb som skapades 2000-2015 var ca 55 procent inom konsumenttjäns-
ter, 28 procent inom kontorstjänster, 9 procent inom producerande verksam-
heter, och 8 procent inom förmedlingstjänster. 

Bland de enskilda branscherna dominerade företagstjänster samt vård och omsorg, i likhet 
med riket i stort. Därtill har byggindustri och detaljhandel utmärkt sig som branscher i 
stark tillväxt, båda med en tydlig koppling till den växande befolkningen i regionen och 
dess närområde. Tjänstesektorns tyngd har därmed fortsatt öka. Sammantaget bestod den 
regionala ekonomin till 73 procent av tjänster år 2015, en ökning från 68 procent år 2000.

I procent räknat har tillväxten varit lika stark i Hallands län (26 procent) som i Göte-
borg-Mölndal (26 procent) och något starkare än i Helsingborg (23 procent). Halland har 
således i hög grad lyckats hänga med i den postindustriella och urbant dominerade syssel-
sättningsutvecklingen i en allt mer tjänstepräglad ekonomi. Länet hade år 2000 en andel 
av arbetstillfällena i riket om 2,7 procent, men har stått för hela 4,2 procent av sysselsätt-
ningstillväxten i landet 2000-2015 och därmed ökat sin andel till 2,9 procent år 2015.

Tjänstesektorernas tillväxt går i många län hand i hand med en koncentration av tillväxten 
till residensstaden. I Halland är den mer jämnt fördelad över regionenens större städer, 
och kommunerna i norr har en starkare tillväxt än de i söder. Drygt hälften (53 procent) 
av tillväxten 2000-2015 lokaliserades i norra Halland, medan mellersta Halland och södra 
Halland stod för 14 resp. 33 procent av arbetsplatstillskottet.

Närheten till Göteborg-Mölndal spelar en viktig roll i Hallands utveckling. Framför allt 
Kungsbacka, men också Varberg, drar nytta av närheten till rikets andra stad. Befolknings-
tillväxten är som starkast här och driver på utvecklingen inom konsumenttjänsterna, som 
stått för halva jobbtillväxten i norra Halland. Samtidigt har såväl kontorstjänsterna som de 
producerande verksamheterna ökat, vilket indikerar attraktivitet inte bara för boende utan 
även för verksamheter i vid bemärkelse. 
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Att Halland präglas av korta avstånd och en ortsstruktur med flera förhållandevis jäm-
bördiga städer bidrar till att sprida utkomstmöjligheterna över länet. En stor del av lands-
bygden når någon av länets urbana centrum inom rimlig pendlingstid och bidrar till deras 
fortsatta expansion som verksamhets- och serviceorter. Likväl har den ekonomiska struk-
turomvandlingen mot en allt mer tjänstepräglad ekonomi byggd på interaktion mellan 
människor gått hand i hand med urbanisering. Även om digitaliseringen allt mer klarar att 
ersätta fysiska möten med virtuella kontakter finns det ännu inga tecken på att den skulle 
vara på väg att bryta koncentrationen av befolkning, sysselsättning och service till de stör-
re tätorterna.

Hallands län har ett underskott på arbetsplatser i förhållande till antalet arbetstagare som 
bor i länet, vilket innebär behov av pendling till kringliggande län, där Göteborg-Mölndal 
är den dominerande arbetsorten. Sammantaget hade Hallands län ett underskott om 
18 053 arbetstillfällen år 2015, motsvarande 12 procent av den egna arbetskraften.

En attraktiv livsmiljö och goda pendlingsmöjligheter till storstadsområden gör att Halland 
kunnat dra nytta av urbaniseringen och i symbios med närliggande storstadsmiljöer ut-
veckla sina egna styrkeområden. Så har också Halland en betydligt högre inkomst (löne-
summa per sysselsatt) bland arbetstagare som bor i länet (309 tkr, 7:e högst bland länen 
i landet) än per arbetstillfälle i lokaliserat i länet (286 tkr, 3:e lägst bland länen i landet). 
Arbetspendlingen drar således upp snittinkomsten bland länsinvånarna och gör att en 
högre självförsörjningsgrad av arbetstillfällen inte behöver vara entydigt positivt för länet.

Givet Hallands nuvarande roll i regionen och riket samt SCB:s befolkningsprognos till 2040 
kan man räkna med att Hallands län fortsätter växa. En grov bedömning visar att Halland 
kan ha 383 000 invånare och 163 000 arbetstillfällen år 2040, dvs. en ökning med ca 
26 500 arbetstillfällen från år 2015. Detta är ingen anmärkningsvärt hög siffra jämfört med 
tillväxten 2000-2015, som uppgått till 28 000 nya arbetstillfällen, men realistisk då den 
åldrande befolkningen begränsar arbetskraftens utveckling och asylinvandringen minskat 
kraftigt.

Om tillväxten fortsatt domineras av konsumenttjänster samt därutöver kontorstjänster 
och i mindre grad industri- och logistikverksamheter kan det innebära ett behov av om-
kring 800 000 kvadratmeter ny lokalyta i länet 2015-2040. Beroende av exploateringstal 
kan markbehovet för denna expansion antas ligga på jämförbar nivå, dvs. 800 000 kvadrat-
meter. En stor del av utbyggnaden av konsument- och kontorstjänster kan förväntas ske i 
de större tätorterna, där exploateringstalen vanligtvis är högre. Industri- och logistikverk-
samheter lokaliseras däremot allt oftare längs de stora kommunikationsstråken och tar 
mer mark i anspråk i förhållande till byggnadsytan.

Möjligheten och utmaningen för Hallands län är att fortsatt balansera sin position som 
attraktiv livsmiljö i storstadsnära läge med en näringslivsutveckling utgående från de egna 
förutsättningarna. De förbättringar som sker och har skett i spårtrafiken talar för en ökad 
integration med såväl Göteborg-Mölndal som Helsingborg och på sikt även Malmö/Lund. 
De styrkeområden Halland valt att satsa på handlar därtill i mångt och mycket om en god 
livsmiljö. Tillsammans med en fysisk planering som möjliggör för fler att bo och verka i 
stationsnära lägen, men också livsstilsboenden och en levande landsbygd, har Halland 
goda möjligheter att möta den fortsatta strukturomvandlingen och förbli en vital och le-
vande del av landet.
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Kapitel 1
Inledning
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I denna rapport analyseras och illustreras utvecklingen av Hallands nä-
ringsliv sedan millennieskiftet. Redovisningen sker med utgångspunkt i den 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), för kommuner i Hal-
lands län samt därutöver Helsingborg som enskild kommun samt Göteborgs 
kommun och Mölndals kommun som sammanslagen enhet. Redovisning 
sker utgående från SNI 2007 ensiffernivå, men med uppdelning av kategorin 
”handel”, så att partihandel respektive detaljhandel inklusive handel med och 
reparationer av motorfordon redovisas som egna branscher.

Definitioner
I rapporten används en branschgruppering och en kommungruppering i syfte att skapa 
överblick och förståelse för de dominerande tendenserna i regionens strukturomvandling. 
Branschgrupperingen tar fasta på likheter i verksamhetsförutsättningar medan kom-
mungrupperingen tar fasta på att Halland har starka kopplingar till såväl Göteborg (norra 
Halland, bestående av kommunerna Kungsbacka och Varberg) som Skåne (södra Halland, 
bestående av kommunerna Laholm och Halmstad) och en mellanliggande del (mellersta 
Halland, bestående av kommunerna Falkenberg och Hylte).

Branschgruppering
Konsumenttjänster, består av verksamheter som primärt betjänar hus-håll/individer/be-
sökare där dom finns och/eller rör sig. Omfattar branscherna vård och omsorg, utbildning, 
detaljhandel, hotell och restauranger samt personliga och kulturella tjänster. 

Kontorstjänster, består av mer renodlade kontorsverksamheter inom privat och offentlig 
sektor. Omfattar branscherna företagstjänster, kreditinstitut och försäkringsbolag, informa-
tions- och kommunikationsföretag, fastighetsbolag samt civila myndigheter och försvar. 

Förmedlingstjänster, består av partihandel och transportföretag, dvs. utgörs av varuför-
medling, lagerhållning och persontransporter. 

Producerande verksamheter, omfattar de varuproducerande verksamheterna jordbruk, 
skogsbruk och fiske, tillverknings- och utvinningsindustri, företag inom energi och miljö 
samt byggindustri. 

Aggregering på branschgrupper gör analysen mindre känslig för de ändringar i sysselsätt-
ningsstatistiken som inträffat under den studerade perioden. Framför allt har grunden för 
beräkning av sysselsättningen bland äldre (65+) ändrats år 2011, vilket medfört att antalet 
sysselsatta ökat, inte minst inom jord-/skogsbruk. Därtill har antalet sysselsatta som redo-
visas inom ospecificerad näringsgren minskat, vilket också påverkar exaktheten i jämförel-
ser över tid. Således finns en felmarginal, varför uppgifter redovisas avrundat, för att inte 
förespegla en exakthet som inte finns i underliggande data.
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Vad växer?
Sysselsättningstillväxten i länets drivs till övervägande del av konsumenttjänster, dvs. hus-
hållens och tillfälliga besökares efterfrågan, samt kontorstjänster. Av de 28 100 nya jobb 
som skapades 2000-2015 var ca 55 procent inom konsumenttjänster, 28 procent inom 
kontorstjänster, 9 procent inom producerande verksamheter, och 8 procent inom förmed-
lingstjänster. 

Bland de enskilda branscherna dominerade företagstjänster samt vård och omsorg (figur 
1), i likhet med riket i stort. Upphandling av stödfunktioner och kunskapsintensiva tjäns-
ter inom såväl industrin som offentlig sektor respektive en åldrande befolkning är viktiga 
förklaringar till dessa näringars starka expansion. Därtill har byggindustri och detaljhan-
del utmärkt sig som branscher i stark tillväxt, båda med en tydlig koppling till den växande 
befolkningen i regionen och dess närområde.

Figur 1. Sysselsättningstillväxt (dagbef) per bransch, Hallands län 2000-2015. Källa SCB.
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Av den IT-yra som rådde runt millennieskiftet märks dock intet, utan informations- och 
kommunikationsföretagen står kvar på ungefär samma sysselsättningsnivå nu som då. 
Strukturomvandlingen och rationaliseringen inom tillverkningsindustrin har fortsatt och 
är den enda bransch som minskat sin sysselsättning under perioden.

Situationen ser på aggregerad nivå likartad ut i Helsingborg och Göteborg-Mölndal. Med 
13 100 respektive 76 900 nya jobb mellan 2000 och 2015 har dessa två närliggande städer 
stor betydelse för hallänningarnas utkomstmöjligheter. I procent räknat har tillväxten 
varit lika stark i Hallands län (26 procent) som i Göteborg-Mölndal (26 procent) och något 
starkare än i Helsingborg (23 procent). Halland har således i hög grad lyckats hänga med 
i den postindustriella och urbant dominerade sysselsättningsutvecklingen i en allt mer 
tjänstepräglad ekonomi. Länet hade år 2000 en andel av arbetstillfällena i riket om 2,7 
procent, men har stått för hela 4,2 procent av sysselsättningstillväxten i landet 2000-2015 
och därmed ökat sin andel till 2,9 procent år 2015.

Figur 2. Sysselsättningstillväxt (dagbef) per branschgrupp 2000-2015. Källa SCB.

Tjänstesektorns tyngd har fortsatt öka i regionen, där konsumenttjänsterna stod för nära 
hälften (46 procent) av arbetstillfällena i Hallands län år 2015, producerande verksamhe-
ter för en fjärdedel (26 procent), kontorstjänsterna för drygt 17 procent och förmedlings-
tjänster för en tiondel (10 procent). Sammantaget bestod Hallands ekonomi till 73 procent 
av tjänster år 2015, en ökning från 68 procent år 2000. Fördelning på delbranscher enligt 
figur 3 nedan. Jämförelsevis bestod Helsingborgs arbetsmarknad av 82 procent tjänster år 
2015 och Göteborg-Mölndals av 79 procent tjänster (figur 4). 
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Figur 3. Fördelning av arbetstillfällen (dagbef) i Hallands län år 2015, efter bransch. Källa SCB.

Figur 4. Arbetstillfällen 2015 (dagbef) per branschgrupp. Källa SCB
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Var växer det?
Tjänstesektorernas starka tillväxt går i många län hand i hand med en koncentration av 
tillväxten till residensstaden. I Halland är den mer jämnt fördelad över regionenens större 
städer och kommunerna i norr har en starkare tillväxt än de i söder. Drygt hälften (53 
procent) av tillväxten 2000-2015 lokaliserades i norra Halland, medan mellersta Halland 
och södra Halland stod för 14 resp. 33 procent av arbetsplatstillskottet. I jämförelse med 
2000 har norra Halland stärkt sin andel av länets arbetsmarknad medan framför allt södra 
Halland men även mellersta Halland tappat något i marknadsandel.

Figur 5. Total sysselsättningstillväxt (dagbef) per kommun 2000-2015. Källa SCB.
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Närheten till Göteborg-Mölndal spelar en viktig roll i Hallands utveckling. Framför allt 
Kungsbacka, men också Varberg, drar nytta av närheten till rikets andra stad. Befolknings-
tillväxten är som starkast här och driver på utvecklingen inom konsumenttjänsterna, som 
stått för halva jobbtillväxten i norra Halland. Samtidigt har såväl kontorstjänsterna som de 
producerande verksamheterna ökat, vilket indikerar attraktivitet inte bara för boende utan 
även för verksamheter i vid bemärkelse. 
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Södra Halland och mellersta Halland har en större andel av sysselsättningsökningen inom 
konsumenttjänsterna, 60 resp. 65 procent. Kontorstjänsterna står för omkring en femtedel 
i både norra Halland och mellersta Halland, men 31 procent i södra Halland. Samtidigt, i 
både Helsingborg och Göteborg-Mölndal har kontorstjänsterna stått för drygt 45 procent 
av jobbtillväxten, så i det perspektivet har kontorstjänsternas andel av sysselsättningsök-
ningen varit jämförelsevis svag över hela Hallands län.

Till skillnad från norra Halland har södra Halland även haft en svag utveckling inom de 
producerande verksamheterna. Något som vägts upp av en högre tillväxt inom förmed-
lingstjänster, framför allt i Halmstad. I mellersta Halland har däremot både förmedlings-
tjänster och de producerande verksamheter haft en svag utveckling, inte minst i det 
industriellt präglade Hylte kommun.  

Figur 6. Sysselsättningstillväxt (dagbef) per kommun och branschgrupp 2000-2015. Källa SCB.
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Figur 7. Tillväxtens fördelning på branschgrupp. Källa SCB.
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Konsumenttjänsterna är i hög grad inriktade på kundtillgänglighet, vilket innebär en pre-
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verksamhet. Verksamheterna styrs i hög grad av befolkningsunderlag utifrån bosättnings-
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ta köpkraften, dvs. besökare, bidrar också till efterfrågan, med tonvikt på de större städer-
nas shopping, hotell, restauranger, upplevelser och arenor, men också externa köpcentrum 
och besöksanläggningar. 

Sammantaget skapades 15 600 nya jobb inom konsumenttjänster i Hallands län 2000-
2015. Av dessa lokaliserades nästan hälften (47 procent) i norra Halland, med tonvikt på 
Kungsbacka men stark tillväxt även i Varberg.  36 procent lokaliserades i södra Halland, 
varav merparten i Halmstad, samt 16 procent i mellersta Halland, i princip uteslutande i 
Falkenberg. Tillväxten var likaledes hög i Göteborg-Mölndal och Helsingborg.

Marknadsandelarna mellan regionens olika delar är förhållandevis robusta över tid, men 
med tendens till förskjutning mot norra Halland, nära kopplat till en starkare befolknings-
utveckling i dessa delar. Av Hallands 62 650 arbetstillfällen inom konsumenttjänster år 
2015 återfanns 26 050 (42 procent) i norra Halland, 25 550 (41 procent) i södra Halland 
och 11 050 (18 procent) i mellersta Halland.
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Figur 8. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom konsumenttjänster, per kommun 2000-2015. 
Källa SCB.
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Kontorstjänster 
För kontorstjänsterna är arbetskrafts- och kundtillgänglighet samt interaktivitet (närhet 
och mötesplatser) som regel av stor betydelse, vilket styr mot kommunikationsgynnade 
lägen med hög täthet, d v s. koncentration av arbetstillfällen. Dessa lägen nås lätt av såväl 
arbetskraften som kunder och samarbetspartners samt erbjuder ett rikt och varierat ut-
bud av shopping, restauranger, möteslokaler med mera.

Sammantaget skapades 7 850 nya jobb inom kontorstjänster i Hallands län 2000-2015, 
med ungefär samma fördelning inom länet som konsumenttjänsterna. Norra Halland stod 
för exakt halva tillväxten, d v s 50 procent, medan södra Halland och mellersta Halland 
stod för 37 resp. 13 procent. 
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Figur 9. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom kontorstjänster, per kommun 2000-2015. Källa SCB.
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Det är tydligt att Göteborg-Mölndal, som är västkustens starkaste lokaliseringsalternativ 
för denna typ av verksamhet, drar med sig de norra länsdelarna, som både har nära till 
storstadens utbud och Landvetters flygplats. Därtill lokala kunder såsom kärnkraftindu-
strin (Ringhals), vilket varit betydelsefullt inom delbranschen företagstjänster. 

På motsvarande vis har myndighetskoncentrationen i Halmstad betydelse för branschens 
utveckling i södra Halland, medan mellersta Halland har betydligt svagare förutsättningar 
för utveckling av kontorstjänster, i synnerhet kunskapsintensiva sådana. I jämförelse med 
Helsingborg och Göteborg-Mölndal , framför allt den senare, kan detta dock sägas gälla 
hela Hallands län.

Av Hallands 23 600 arbetstillfällen inom kontorstjänster år 2015 återfanns 10 800 (46 
procent) i södra Halland, 9 800 (41 procent) i norra Halland och 3 000 (15 procent) i mel-
lersta Halland. I likhet med konsumenttjänsterna sker en successiv förskjutning mot norra 
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Halland, men södra Halland har fortfarande störst andel av arbetstillfällena inom bransch-
gruppen och Halmstad den enskilt största tillväxten bland länets kommuner.

Förmedlingstjänster
Förmedlingstjänster består delvis av kontorsverksamhet vid sidan av de lagerhållande 
och transporterande funktioner som utgör deras kärna. Något som ger ett tudelat lokali-
seringsmönster. De ytkrävande funktionerna trängs vanligtvis genom högre markpriser 
successivt ut från tätbebyggda områden, medan kontorsfunktionerna i likhet med kontors-
tjänsterna till stor del återfinns i eller i nära anslutning till centrala områden.

Figur 10. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom förmedlingstjänster, per kommun 2000-2015. 
Källa SCB.
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Sammantaget ökade sysselsättningen inom förmedlingstjänster i Hallands län med 2 300 
arbetstillfällen 2000-2015. Hela 62 procent av tillväxten skedde i södra Halland, varav 
merparten i Halmstad. Mellersta Halland stod för 9 procent av tillväxten och norra Halland 
för 29 procent, varav merparten i Kungsbacka. 

Förmedlingstjänster har länge varit en viktig del av specialiseringen inom Helsingborgs 
ekonomi. Att södra Halland, med likartade verksamhetsförutsättningar, dras med i den-
na utveckling är således inte förvånande, däremot digniteten i sysselsättningstillväxten. 
Branschgruppen har 2000-2015 växt mer i Halmstad än i såväl Helsingborg som Göte-
borg-Mölndal. I samtliga fall talar vi dock om ett begränsat antal arbetstillfällen i jämförel-
se med utvecklingen inom konsumenttjänster och kontorstjänster.

Södra Halland har därmed ökat sin andel av länets förmedlingstjänster.  Av Hallands 
13 250 arbetstillfällen inom förmedlingstjänster år 2015 återfanns 6 300 (47 procent) i 
södra Halland, 2 000 (15 procent) i mellersta Halland och 4 950 (37 procent) i södra Hal-
land.

Figur 11. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom producerande verksamheter, per kommun 2000-
2015. Källa SCB.
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Producerande verksamheter
I likhet med förmedlingstjänsterna uppvisar de producerande verksamheterna inom jord-/
skogsbruk, tillverkningsindustri och byggindustri ibland ett tudelat lokaliseringsmönster, 
med en uppdelning mellan de faktiskt producerande delarna och de ledande, utvecklande, 
marknadsförande och administrativa funktionerna. Detta gäller framför allt inom större 
företag/koncerner, med huvudkontorsfunktioner fysiskt separerade från den underliggan-
de produktionen. 

Sammantaget växte de producerande verksamheterna i Hallands län med 2 450 nya ar-
betstillfällen 2000-2015. I stort sett hela tillväxten ägde rum i norra Halland, framför allt 
Varberg, medan södra Halland och mellersta Halland, Falkenberg undantaget, minskade 
sin sysselsättning inom branschgruppen. Till skillnad från länets södra och mellersta delar 
utvecklades tillverkningsindustrin stabilt i norra Halland, medan byggindustrin hade en 
positiv utveckling över hela länet.   

Norra Halland stärkte därmed sin ställning i regionen vad gäller arbetstillfällen inom 
producerande verksamheter. Av Hallands 34 900 arbetstillfällen inom producerande 
verksamheter år 2015 återfanns 14 100 (40 procent) i norra Halland, 12 450 (36 procent) 
i södra Halland och 8 350 (24 procent) i mellersta Halland. Producerande verksamheter är 
därmed den enda branschgrupp där mellersta Halland har en tydlig överrepresentation i 
jämförelse med andelen av länets samtliga arbetstillfällen (18 procent). 

Över- och underskott på arbetstillfällen
Hallands län har ett underskott på arbetsplatser i förhållande till antalet arbetstagare som 
bor i länet, vilket innebär behov av pendling till kringliggande län, där Göteborg-Mölndal 
är den starkt dominerande arbetsorten. Sammantaget hade Hallands län ett underskott om 
18 053 arbetstillfällen år 2015, motsvarande 12 procent av den egna arbetskraften.

Situationen skiljer sig emellertid inom länet. Arbetsplatsunderskottet återfinns, trots en 
stark jobbtillväxt, till stor del i Kungsbacka kommun i norra Halland, vilket reflekterar 
kommunens ännu starkare roll som attraktiv boendeort på nära pendlingsavstånd till Gö-
teborg-Mölndal. Även i Laholm finns ett stort arbetsplatsunderskott, inte minst i förhållan-
de till kommunens storlek, men det täcks genom pendling framför allt till Halmstad. Övriga 
kommuner har en mer balanserad arbetsmarknad vad gäller storleksordningen på den 
sysselsatta dag- respektive nattbefolkningen. Halmstad utmärker sig med ett arbetsplatsö-
verskott, som dock är litet jämfört med det i Helsingborg och Göteborg-Mölndal.

Sett till den inomregionala balansen är självförsörjningsgraden av arbetstillfällen väsent-
ligt högre i södra Halland och mellersta Halland än i norra Halland. Den starka arbetsplats-
tillväxten i norra Halland sedan millennieskiftet har dock inneburit att skillnaden minskat 
och självförsörjningsgraden därmed ökat för länet som helhet, från 86 till 88 procent. Åter-
igen handlar det främst om Kungsbacka, som allt mer skiftar karaktär från pendlingsförort 
till en mer komplett stadskommun. En utveckling som står i motsats till Laholms ökade 
pendlingsberoende i söder. 

En viktig skillnad mellan Laholm och Kungsbacka är att den senare angränsar till en 
storstad med betydligt högre fastighetspriser och större markbrist än vad Halmstad har. 
Kungsbacka gynnas därmed i högre grad av att ytkrävande verksamheter och vissa yrkes-
grupper trängs ut från centrala Göteborg-Mölndal, samtidigt som befolkningsutvecklingen 
lägger grunden för expansion inom såväl egna konsumenttjänster som lokala byggföretag.
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Figur 12. Arbetstillfällen i relation till arbetstagare (dagbef/nattbef) år 2015. Källa SCB.

Över-/underskott på arbetsplatser 2015
Arbetstillfällen (dagbef) / arbetstagare (nattbef)

0 till 23 % överskott   (3)
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Mer än 10 % underskott  (2)

Tabell 1. Sysselsatt dag- resp. nattbefolkning per kommun. Källa SCB.

Ökn 00-15 Syss 2015 Ökn 00-15 Syss 2015 2000 2015 2000 2015

Laholm 857 8 875 1 557 11 637 -2 062 -2 762 80% 76%
Halmstad 8 487 47 233 8 326 46 120 952 1 113 103% 102%
Hylte -67 4 586 5 4 812 -154 -226 97% 95%

Falkenberg 3 967 20 199 3 884 20 995 -879 -796 95% 96%

Varberg 7 361 29 836 6 905 30 939 -1 559 -1 103 94% 96%

Kungsbacka 7 492 25 911 7 836 40 190 -13 935 -14 279 57% 64%

Södra Halland 9 344 56 108 9 883 57 757 -1 110 -1 649 98% 97%

Mellersta Halland 3 900 24 785 3 889 25 807 -1 033 -1 022 95% 96%

Norra Halland 14 853 55 747 14 741 71 129 -15 494 -15 382 73% 78%

Halland totalt 28 097 136 640 28 513 154 693 -17 637 -18 053 86% 88%

Helsingborg 13 125 69 001 12 022 62 074 5 824 6 927 112% 111%

Göteborg-Mölndal 76 860 373 346 67 276 304 489 59 273 68 857 125% 123%

Arbetstillfällen(dagbef) Arbetstagare(nattbef)
Över-/underskott
(dagbef-nattbef)

Självförsörjningsgrad
(dagbef/nattbef)
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Pendlingsberoende kan dock tolkas på flera sätt. I praktiken är även kommunerna med en 
mer balanserad dag- och nattbefolkning beroende av en väl fungerande arbetspendling. 
Detta för att uppnå en god matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens på en 
allt mer specialiserad och snabbföränderlig arbetsmarknad. Skillnaden är att flödena in 
och ut blir mer balanserade i en kommun eller regiondel med ungefär lika många arbetsta-
gare som arbetstillfällen. 

I viss mån kan man hävda att kommuner och regioner som förmår skapa egna arbetstillfäl-
len har ett bättre utgångsläge. Det beror dock på vilken kontext kommunen eller regionen 
befinner sig i. I synnerhet på kommunnivå finns många exempel där en specialisering som 
boendeort i närheten av starka verksamhetsorter varit ytterst framgångsrikt. För flera av 
Hallands kommuner är det en rimlig väg att gå, men man bör också minnas att egna ar-
betsplatser är nog så viktigt för att hålla befolkningsantalet uppe om boendeattraktiviteten 
inte räcker hela vägen i den inomregionala konkurrensen.

Figur 13. Länsvis arbetspendling till/från Hallands län år 2014. Källa SCB.
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Stad kontra land
Som framgått av ovan är det tjänstesektorn som driver sysselsättningsutvecklingen, med 
tonvikt framför allt på konsumenttjänster men även kontorstjänster. I båda fallen finns en 
stark korrelation med befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen, därtill en pola-
riseringstendens som innebär koncentration av utbudet till de större orterna. Regelmäs-
sigt är konsumenterna och arbetstagarna mer utspridda i geografin än vad servicepunkter-
na och arbetsplatserna är. 

En ökad rörlighet (bättre kommunikationer) har under decennier möjliggjort en successiv 
separering mellan samhällets olika funktioner. Skal- och specialiseringsfördelar genom 
utbudskoncentration har därmed blivit lättare att uppnå samtidigt som boendet kunnat 
förläggas mer fritt från arbetsplatsernas lokalisering. Något som medfört ett ökat trans-
portarbete i människors vardag och en koncentration av arbetsplatserna till de större 
tätorterna.

Utbudskoncentrationen har inneburit att de större tätorterna för många ter sig mer 
attraktiva än de mindre orterna och landsbygden. Den urbana livsformen dominerar och 
avspeglas i en successiv koncentration även av befolkningen. I Hallands län har exempelvis 
kommunhuvudorterna stått för nära fyra femtedelar av befolkningstillväxten 2000-2015 
och hyser idag halva länsbefolkningen. 

Att Halland präglas av korta avstånd och en ortsstruktur med flera förhållandevis jäm-
bördiga städer bidrar dock till att sprida utkomstmöjligheterna över länet. En stor del av 
landsbygden når någon av länets urbana centrum inom rimlig pendlingstid och bidrar till 
deras fortsatta expansion som verksamhets- och serviceorter. 

Samtidigt eroderas service och utkomstmöjligheterna på landsbygden genom polarisering-
en, vilket riskerar leda till att landsbygden förlorar i attraktivitet. Till detta bidrar även den 
svaga tillväxten inom de areella näringarna. Men, det finns även rurala trender, livsstilsbo-
enden och besöksanledningar som verkar åt motsatt håll. 

Sammantaget är det dock otvetydigt så att den ekonomiska strukturomvandlingen mot en 
allt mer tjänstepräglad ekonomi byggd på interaktion mellan människor gått hand i hand 
med urbanisering. Även om digitaliseringen allt mer klarar att ersätta fysiska möten med 
virtuella kontakter finns det ännu inga tecken på att den skulle vara på väg att bryta kon-
centrationen av befolkning, sysselsättning och service till de större tätorterna. I vissa fall 
förefaller koncentrationen till och med vara en nödvändighet, för att uppnå den kritiska 
massa som krävs för att hävda sig i konkurrensen. Detta gäller inte minst inom de kun-
skapsintensiva näringarna.

Kunskapsintensiv tillväxt
Baserat på yrkesstatistik kan konstateras att drygt en tredjedel (35 procent) av arbetstill-
fällena i Hallands län finns inom yrken som vanligtvis ställer krav på akademisk utbildning. 
Av dessa återfinns hälften inom de offentligt präglade verksamheterna utbildning, vård 
och omsorg samt myndigheter. Tillverkningsindustrin och företagstjänster står för knappt 
10 procent vardera medan handeln överträffar dem båda och står för ca 11 procent av den 
kunskapsintensiva sysselsättningen i länet. 

I Helsingborg och Göteborg-Mölndal har de kunskapsintensiva näringarna en mer fram-
trädande roll och då med en större vikt mot privata tjänster, såsom företagstjänster samt 
informations- och kommunikationsföretag. 
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Detta gäller även på riksnivå, där den kunskapsintensiva sysselsättningen uppgick till 42 
procent av den totala år 2015, dvs. klart högre än i Hallands län. Rikssnittet dras dock i 
hög grad upp av de större universitets- och högskoleorterna, medan övriga landet ligger 
ungefär på Hallands nivå.

En lägre förekomst av kunskapsintensiva tjänster, inte minst privata sådana, återverkar på 
den samlade produktiviteten och karriärmöjligheterna, till exempel bland ”young professi-
onals” med höga ambitioner. Att dessa ofta söker sig till de större städernas arbetsmarkna-
der i Sverige, men också i utlandet, kan i hög grad kopplas till urbaniseringen. 

En hög befolkningstäthet och ett stort befolkningsunderlag gynnar ekonomisk tillväxt 
och utveckling. Detta återverkar i sin tur på ett självförstärkande sätt på förmågan att 
attrahera och utveckla individer, företag och verksamheter. Sambandet har förstärkts i 
takt med att samhället går mot en allt mer tjänstebetonad ekonomi, byggd på interaktion 
mellan människor. Städerna erbjuder även regelmässigt en bättre och snabbare utbyggd 
infrastruktur och uppkoppling mot resten av världen än vad mer glest bebodda områden 
gör. En koncentration av talang, teknologi och kapital som ger nya konkurrensfördelar och 
ytterligare förstärker urbaniseringstendensen.

Figur 14. Sysselsättningstillväxt kontra produktivitet (lönesumma per sysselsatt) inom olika 
branscher i Hallands län. Källa SCB.

De större städerna har därmed ett inflöde av nya influenser och talanger, ett kreativt och 
dynamiskt klimat samt ett stort och varierande utbud av varor, tjänster och kulturyttringar. 
Här skapas och etableras nya trender, lösningar och idéer med pluralismen som drivkraft. 
Ett tydligt uttryck för detta är att storstadsregionerna genererar en oproportionerligt stor 
andel av de årliga patentansökningarna i Sverige. Hallands län genererar däremot en opro-
portionerligt låg andel i relation till länets andel av den totala ekonomiska aktiviteten.

En förstärkning av den kunskapsintensiva tillväxten och då inte minst inom den privata 
sektorn anses ofta vara av strategisk betydelse för en regions förmåga att skapa värde 
inom ramen för allt mer globaliserade värdekedjor. 
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Att detta förefaller gå hand i hand med en tilltagande urbanisering är inte oproblematiskt 
för Hallands län, som präglas mer av småstadens charm än av storstadens puls. Ofta är det 
de större städerna som går vinnande ur striden om de kunskapsintensiva arbetstillfällena. 

En attraktiv livsmiljö och goda pendlingsmöjligheter till storstadsområden gör dock att 
Halland ändå kunnat dra nytta av urbaniseringen och i symbios med närliggande stor-
stadsmiljöer utveckla sina egna styrkeområden. Så har också Halland en betydligt högre 
inkomst (lönesumma per sysselsatt) bland arbetstagare som bor i länet (309 tkr, 7:e högst 
bland länen i landet) än per arbetstillfälle lokaliserat i länet (286 tkr, 3:e lägst bland länen 
i landet). Arbetspendlingen drar således upp snittinkomsten bland länsinvånarna och gör 
att en högre självförsörjningsgrad av arbetstillfällen inte behöver vara entydigt positivt för 
länet.

Hallands styrkeområden
I "Tillväxtstrategi för Halland" har tre regionala styrkeområden pekats ut - hälsoinnova-
tion, grön tillväxt och besöksnäring. Ett regionalt styrkeområde är ett tematiskt område 
där det i regionen finns särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Känneteck-
nande är att styrkeområdena är bransch- eller sektorsöverskridande samt att näringsliv, 
högskola, offentlig sektor och andra aktörer tillsammans utvecklar nya lösningar utifrån 
marknadsbehov och samhällsutmaningar.

Verksamheter kopplade till hälsa, framför allt inom vård och omsorg men även personliga 
och kulturella tjänster, har haft en stark utveckling i länet 2000-2015. Till stor del är detta 
knutet till en åldrande och därmed mer vårdkrävande befolkning, men också till befolk-
ningsökningen och en ökad köpkraft, där människor väljer att spendera mer på sitt per-
sonliga välmående. 

De gröna näringarna, med livsmedel, skog och trä i spetsen, har stabiliserats efter den 
nedåtgående trend som tidigare kännetecknat branschen. Konkurrensen är dock fortsatt 
hård och strukturrationaliseringen ständigt närvarande. En ökad miljömedvetenhet till-
sammans med kompletterande verksamheter inom häst och smådjur har dock samtidigt 
inneburit möjligheter för nya småskaliga verksamheter att etablera sig. 

Utvecklingen inom hotell och restauranger samt detaljhandeln har haft en stark utveck-
ling sedan millennieskiftet. Förvisso kan detta kopplas till en växande befolkning, men då 
gästnätterna har en långsiktigt uppåtgående trend i Hallands län handlar tillväxten i bety-
dande grad även om en växande besöksnäring. Besöksnäringen tillför regionen ytterligare 
köpkraft och möjliggör för ett bredare utbud än vad som annars varit fallet. På så vis bidrar 
den även till Hallands attraktivitet som livsmiljö, vilket är nog så viktigt med tanke på hur 
stor del av tillväxten som kan knytas till befolkningsutvecklingen.

Konsekvenser för lokalbehov och markanvändning
SCB prognosticerar att Sveriges befolkning uppgår till 12 miljoner invånare år 2040. Givet 
en bibehållen befolkningsandel (3,2 procent de senaste tio åren) skulle detta innebära 
att Hallands län har 383 000 invånare år 2040, dvs. nästan 63 000 fler invånare jämfört 
utgången av 2016. 

Av dessa 383 000 förmodade invånare år 2040 kan omkring 201 000 förväntas vara i yr-
kesaktiv ålder (19-64 år). Med en fortsatt hög förvärvsfrekvens om 83 procent i dessa åld-
rar samt därtill ett något förhöjt arbetsdeltagande i åldrarna 65 år och äldre, kan antalet 
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sysselsatta (nattbefolkningen) förväntas uppgå till drygt 181 000. Om kvoten mellan sys-
selsatt dag- och nattbefolkning i länet fortsätter stiga något och uppgår till 0,9 skulle det då 
finnas 163 000 arbetstillfällen i länet, dvs. en ökning med ca 26 500 jämfört år 2015. 

Detta är ingen anmärkningsvärt hög siffra jämfört med tillväxten 2000-2015, som uppgått 
till 28 000 nya arbetstillfällen under en betydligt kortare period. Den åldrande befolkning-
en begränsar dock arbetskraftens utveckling och när asylinvandringen nu minskat kraftigt 
jämfört med tidigare rekordår får 26 500 nya arbetstillfällen till 2040 betraktas som en 
realistisk prognos för Hallands vidkommande. 

Om tillväxten fortsatt domineras av konsumenttjänster samt därutöver kontorstjänster 
och i mindre grad industri- och logistikverksamheter kan det innebära ett behov av om-
kring 800 000 kvadratmeter ny lokalyta i länet 2015-2040. Beroende av exploateringstal 
kan markbehovet för denna expansion antas ligga på jämförbar nivå, dvs. 800 000 kvadrat-
meter. En stor del av utbyggnaden av konsument- och kontorstjänster kan förväntas ske i 
de större tätorterna, där exploateringstalen vanligtvis är högre. Industri- och logistikverk-
samheter lokaliseras däremot allt oftare längs de stora kommunikationsstråken och tar 
mer mark i anspråk i förhållande till byggnadsytan.

Möjligheten och utmaningen för Hallands län är att fortsatt balansera sin position som 
attraktiv livsmiljö i storstadsnära läge med en näringslivsutveckling utgående från de egna 
förutsättningarna. Häri ligger även frågan om en högre självförsörjningsgrad av arbetstill-
fällen ska eftersträvas eller om den lönsamma arbetspendlingen ska bejakas och utvecklas 
genom bättre kommunikationer. Det råder förvisso inget absolut motsattsförhållande 
mellan dessa, men det ena påverkar det andra. 

De förbättringar som sker och har skett i spårtrafiken talar för en ökad integration med så-
väl Göteborg-Mölndal som Helsingborg och på sikt även Malmö/Lund. De styrkeområden 
Halland valt att satsa på handlar därtill i mångt och mycket om en god livsmiljö. Tillsam-
mans med en fysisk planering som möjliggör för fler att bo och verka i stationsnära lägen, 
men också livsstilsboenden och en levande landsbygd, har Halland goda möjligheter att 
möta den fortsatta strukturomvandlingen och förbli en vital och levande del av landet.

Figur 15. Uppskattat lokal- resp. markbehov till 2040. Swecos beräkning.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Konsumenttjänster Kontorstjänster Industri, logistik

kvm lokalyta kvm markbehov



STRUKTUROMVANDLINGENS GEOGRAFI I HALLANDS LÄN28

Kapitel 3
Bilaga - branschvis utveckling
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Jord-/skogsbruk och fiske
Sammantaget skapades 655 nya jobb inom branschen 2000-2015, förhållandevis jämnt 
fördelat över länets kommuner men flest i Hylte och Falkenberg. Branschen hade 4 240 
sysselsatta år 2015 (1 524 i södra Halland, 1 354 i mellersta Halland och 1 362 i norra 
Halland), motsvarande 3,1 procent av arbetstillfällena i länet (3,3 procent år 2000). En 
stor del av tillväxten härrör dock till att SCB år 2011 gjort förändringar i bearbetningarna 
för att klassificera förvärvsarbetande i den registerbaserade sysselsättningsstatistiken. 
Förändringarna omfattade endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet 
förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Något som framför allt påverkat jord- och 
skogsbrukssektorn.

Figur 16. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom jord-/skogsbruk och fiske, per kommun 2000-2015. 
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Tillverknings- och utvinningsindustri
Sammantaget minskade sysselsättningen inom branschen med 3 195 arbetstillfällen 2000-
2015. Branschen hade 16 258 sysselsatta år 2015 (6 185 i södra Halland, 5 062 i mellersta 
Halland och 5 011 i norra Halland), motsvarande 12 procent av arbetstillfällena i länet (18 
procent år 2000). Nedgången har framför allt drabbat länets södra delar, där Halmstad 
förlorat nära 2 000 arbetstillfällen inom industrin. I proportion till kommunens storlek har 
dock Hylte och Laholm drabbats hårdast, med 560 respektive 439 förlorade industrijobb 
under perioden 2000-2015. Även i Helsingborg och Göteborg-Möndal har branschen mins-
kat kraftigt, med ca 2 500 arbetstillfällen vardera.

Figur 17. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom tillverknings- och utvinningsindustri, per kommun 
2000-2015. Källa SCB.
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Företag inom energi och miljö
Sammantaget ökade antalet arbetstillfällen inom branschen med 795 jobb 2000-2015, 
med stark tonvikt på Varberg som stod för merparten av sysselsättningsökningen. Bran-
schen hade 3 089 sysselsatta år 2015 (735 i södra Halland, 198 i mellersta Halland och 2 
156 i norra Halland), motsvarande 2,3 procent av arbetstillfällena i länet (2,1 procent år 
2000). Att Ringhals kärnkraftverk står inför en avveckling av två reaktorer gör att fram-
tidsutsikterna ser sämre ut. Tillväxten är därtill modest även i Helsingborg och Göte-
borg-Mölndal.

Figur 18. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom energi och miljö, per kommun 2000-2015. Källa 
SCB.
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Byggindustri
Sammantaget ökade antalet arbetstillfällen inom branschen med 4 215 jobb 2000-2015, 
med stark tillväxt över hela länet men framför allt norra Halland.  Branschen hade 11 289 
sysselsatta år 2015 (4 006 i södra Halland, 1 743 i mellersta Halland och 5 540 i norra Hal-
land), motsvarande 8,3 procent av arbetstillfällena i länet (6,5 procent år 2000). Branschen 
växer också i Helsingborg och Göteborg-Mölndal, vilket knyter nära an till den växande 
befolkningen (utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur).  Av samma skäl är 
tillväxten på en lägre nivå i Hallands mer glesbefolkade delar, om än positiv även i kommu-
nerna Hylte och Laholm.

Figur 19. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom byggindustri, per kommun 2000-2015. Källa SCB.
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Partihandel
Sammantaget ökade antalet arbetstillfällen inom branschen med 1 799 jobb 2000-2014, 
med stark tonvikt på Halmstad som stod för halva sysselsättningsökningen. Branschen 
hade 7 421 sysselsatta år 2015 (3 356 i södra Halland, 963 i mellersta Halland och 3 102 i 
norra Halland), motsvarande 5,4 procent av arbetstillfällena i länet (5,2 procent år 2000). 
Branschen växer också i Helsingborg, men knappt alls i Göteborg-Mölndal, vilket markerar 
en viss förskjutning söderut i branschens lokaliseringspreferenser längs västkusten. 

Figur 20. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom partihandel, per kommun 2000-2015. Källa SCB.
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Transportföretag
Sammantaget ökade antalet arbetstillfällen inom branschen med 497 jobb 2000-2015, 
varav merparten i Halmstad. Branschen hade 5 827 sysselsatta år 2015 (2 920 i södra 
Halland, 1 055 i mellersta Halland och 1 852 i norra Halland), motsvarande 4,3 procent av 
arbetstillfällena i länet (4,9 procent år 2000). Omfattar även kontorsverksamhet vid sidan 
av de lagerhållande och transporterande funktioner som utgör branschens kärna. Något 
som ger ett tudelat lokaliseringsmönster där de ytkrävande funktionerna successivt trängs 
ut från mer tätbebyggda områden, medan kontorsfunktionerna ofta återfinns i mer centra-
la lägen.  

Figur 21. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom transportföretag, per kommun 2000-2015. Källa 
SCB.
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Detaljhandel
Sammantaget skapades 3 771 nya jobb inom branschen 2000-2015. Jobbtillväxten är kon-
centrerad till de större städerna men också externhandelscentrum som Ullared, vilket gör 
Falkenberg till den kommun i länet som haft störst sysselsättningstillväxt inom detaljhan-
deln. Branschen hade 13 206 sysselsatta år 2015 (4 488 i södra Halland, 3 252 i mellersta 
Halland och 5 466 i norra Halland), motsvarande 9,7 procent av arbetstillfällena i länet 
(8,7 procent 2000). Sysselsättningsökningen är nära relaterad till befolkningsutveckling-
en, dvs. den lokala köpkraften. Ett förhållande som på sikt kan komma att utmanas av en 
snabbt växande e-handel, men som under den studerade perioden inte gjort några stora 
avtryck i lokaliseringsmönstret.

Figur 22. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom detaljhandel, per kommun 2000-2014. Källa SCB.
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Hotell, restaurang
Sammantaget skapades 2 290 nya jobb inom branschen 2000-2015, som hade 4966 syssel-
satta år 2015 (1 818 i södra Halland, 1 138 i mellersta Halland och 2 010 i norra Halland), 
motsvarande 3,6 procent av arbetstillfällena i länet (2,5 procent år 2000). Expanderar 
främst längs kusten och ungefär lika mycket i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Något 
starkare tillväxt i Helsingborg, men framför allt Göteborg-Mölndal genom sin koncentra-
tion av köpkraft (befolkning, arbetstillfällen), shopping, evenemang och besöksmål.

Figur 23. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom hotell och restaurang, per kommun 2000-2015. 
Källa SCB.
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Personliga och kulturella tjänster
Sammantaget skapades 1 793 nya jobb inom branschen 2000-2015, med tonvikt på Halm-
stad, Varberg och Kungsbacka. Branschen hade 5 648 sysselsatta år 2015 (2365 i södra 
Halland, 1 012 i mellersta Halland och 2 271 i norra Halland), motsvarande 4,1 procent av 
arbetstillfällena i länet (3,6 procent år 2000). I likhet med andra servicenäringar finns en 
påtaglig koncentration av utbudet och tillväxten till de större städerna, relaterat till såväl 
kundunderlag som att storleken möjliggör framväxt av nya, specialiserade verksamheter 
inom området. I det sammanhanget drar Kungsbacka nytta av närheten till Göteborg, vilket 
bidrar till att kommunen är den i länet som skapat flest nya jobb inom branschen sedan år 
2000.

Figur 24. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom personliga och kulturella tjänster, per kommun 
2000-2014. Källa SCB
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Utbildning
Sammantaget skapades 2 733 nya jobb inom branschen 2000-2015, som hade 15671 
sysselsatta år 2015 (6 472 i södra Halland, 2 273 i mellersta Halland och 6 926 i norra 
Halland), motsvarande 11,5 procent av arbetstillfällena i länet (11,9 procent år 2000). Lo-
kaliseringsmönstret relaterar dels till befolkningsunderlaget (förskola, grundskola, gymna-
sium), men också till förekomsten av högre utbildning. Ger en tydlig koncentration, mer än 
90 procent av tillväxten, till framför allt Halmstad, men även Kungsbacka och Varberg.

Figur 25. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom utbildningsväsendet, per kommun 2000-2015.Källa 
SCB.
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Vård och omsorg
Sammantaget skapades 4 983 nya jobb inom branschen 2000-2015, med tydlig koncen-
tration till Halmstad och Kungsbacka. Branschen hade 23 145 sysselsatta år 2015 (10 424 
i södra Halland, 3 357 i mellersta Halland och 9 364 i norra Halland), motsvarande 16,9 
procent av arbetstillfällena i länet (16,7 procent år 2000). En starkare utveckling i norra 
Halland har inneburit en förskjutning norrut av kapaciteten inom denna befolkningsrelate-
rade bransch. Förändringarna har dock varit förhållandevis små jämfört den totala syssel-
sättningen inom branschen.

Figur 26. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom hälso- och sjukvård, per kommun 2000-2014. Källa 
SCB
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Offentlig förvaltning, försvar
Sammantaget skapades 1 443 nya jobb inom branschen 2000-2015, som hade 6 244 sys-
selsatta år 2015 (3 353 i södra Halland, 795 i mellersta Halland och 2 096 i norra Halland), 
motsvarande 4,6 procent av arbetstillfällena i länet (4,4 procent år 2000). Består både av 
kommunala, regionala och statliga myndighetsfunktioner, vilket ger en förekomst över 
hela regionen om än mer begränsad i Hylte och Laholm. Intressant är att Halmstad inte 
på något sätt utmärker sig som residensstad, utan ökningen av myndighetsjobb har varit 
starkare såväl i Kungsbacka och Varberg som i Falkenberg.

Figur 27. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom civila myndigheter och försvar, per kommun 2000-
2015. Källa SCB.

Nya arbetstillfällen 2000-2015

25 000

12 500

2 500
-2 500

-12 500

-25 000



41

Företagstjänster
Sammantaget skapades 5 610 nya jobb inom branschen 2000-2015, med tonvikt på Halm-
stad men också Varberg och Kungsbacka. Branschen har därmed nästan dubblerats och 
hade 11 781 sysselsatta år 2015 (4 854 i södra Halland, 1 488 i mellersta Halland och 5 
439 i norra Halland), motsvarande 8,6 procent av arbetstillfällena i länet (5,7 procent år 
2000). Branschen består av såväl enklare servicefunktioner och bemanningsföretag som 
kunskapsintensiva uppdragsverksamheter inom teknik, arkitektur, samhällsplanering, eko-
nomi med mera. Söker sig ofta till centrala lägen med god arbetskrafttillgång, hög kundtill-
gänglighet och mötesplatser, vilket framgår av den starka tillväxten i Göteborg-Mölndal.

Figur 28. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom företagstjänster, per kommun 2000-2015. Källa 
SCB.
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Informations- och kommunikationsföretag
Sammantaget skapades 98 nya jobb inom branschen 2000-2015, som hade 1 847 sys-
selsatta år 2015 (868 i södra Halland, 140 i mellersta Halland och 839 i norra Halland), 
motsvarande 1,4 procent av arbetstillfällena i länet (1,6 procent år 2000). Har koncentre-
rats till storstadsområdena sedan IT-kraschen i inledningen av 2000-talet, vilket innebär 
Göteborg-Mölndal på västkusten. I viss mån spiller det över på Kungsbacka, där branschen 
vuxit mest av kommunerna i Hallands län, medan Halmstad haft en viss minskning av sys-
selsättningen inom branschen.

Figur 29. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom informations- och kommunikationsföretag, per kom-
mun 2000-2015. Källa SCB
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Kreditinstitut och försäkringsbolag
Sammantaget skapades 77 nya jobb inom branschen 2000-2015, som hade 1 592 syssel-
satta år 2014 (727 i södra Halland, 230 i mellersta Halland och 635 i norra Halland), mot-
svarande 1,2 procent av arbetstillfällena i länet (1,4 procent år 2000). Branschen uppvisar 
ett starkt koncentrerat lokaliseringsmönster i riket, där Stockholmsregionen dominerar, 
och genomgår därtill stora förändringar genom digitaliseringen, vilket minskat behovet 
av lokala kontor. Intressant är att Helsingborg haft en större sysselsättningsökning inom 
branschen än det betydligt större Göteborg-Mölndal. 

Figur 30. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom kreditinstitut och försäkringsbolag, per kommun 
2000-2015. Källa SCB
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Fastighetsbolag
Sammantaget skapades 630 nya jobb inom branschen 2000-2015, med tonvikt på Halm-
stad, Kungsbacka och, lite oväntat, Laholm. Branschen hade 2 155 sysselsatta år 2015 (1 
040 i södra Halland, 339 i mellersta Halland och 776 i norra Halland), motsvarande 1,6 
procent av arbetstillfällena i länet (1,4 procent år 2000). Knyter an till det lokala befolk-
nings- och verksamhetsunderlaget, men behöver inte nödvändigtvis begränsas av detta. 

Figur 31. Sysselsättningstillväxt (dagbef) inom fastighetsbolag, per kommun 2000-2015. Källa 
SCB.
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