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Sammanfattning 
Kan man utveckla Halland som hälsoregion för att skapa en långsiktig hållbar tillväxt? Ja, det 
kan man! Det finns mycket att vinna på att bättre ta tillvara Hallands unika förutsättningar. 
En frisk befolkning är en viktig förutsättning för regional utveckling och tillväxt. Den ger 
mer omfattande arbetsdeltagande, högre produktivitet och fler produktiva år och kan vara 
ett sätt att rekrytera kompetent personal till halländska företag och göra det intressant för 
företag att etablera sig i Halland. Ohälsa kostar dessutom mycket pengar och det är billigare 
att utveckla hälsa än att rehabilitera. Det finns alltså mycket pengar att tjäna på en medveten 
hälsoprofilering. Besökare kommer redan till Halland för att må bra. Det finns även en ef-
terfrågan från flera olika håll i Halland om en tydlig strategisk positionering av Halland som 
hälsoregion och ett tillhörande tydligt regionalt ledarskap ur ett helhetsperspektiv. Det har 
framkommit vid de gjorda intervjuerna. 

MEN, då krävs ett annat förhållningssätt från många olika parter och organisationer än vad 
som är fallet idag. Det finns en stark gemensam röd tråd, men bilden är spretig. Halland ligger 
inte alltid i topp. Det är t ex. stor skillnad på de halländska organisationernas arbete när det 
gäller att skapa god hälsa för andra dvs. sina ”kunder” jämfört med att skapa god hälsa för sina 
anställda. Dessa båda perspektiv hänger ingalunda ihop. När det gäller att skapa god hälsa för 
sina anställda är bilden inte lika positiv och det arbetas inte lika strategiskt. 

Upplevelsesamhället innebär att den enskilda individen idag kan välja bland massor av alterna-
tiv. Framgångsrika organisationer måste därför skapa en upplevelse som engagerar konsumen-
ten. Om man sätter likhetstecken mellan upplevelseproduktion för att besökaren ska må bra 
och arbete med hälsa i sina verksamheter finns det en ökande drivkraft hos företagen i Hal-
land. Om man vill profilera Halland som hälsoregion är det viktigt att vara medveten om att 
det kräver en tydlig positionering. Vilka är de primära grupperna man vill rikta sig mot med 
en hälsoprofilering? Inflyttare som pendlar till storstäderna utanför regionen? Arbetskraft? 
Turister? Studenter med hälsoinriktning? Utländska företag? Om man vill profilera Halland 
som hälsoregion måste alla berörda ha en helhetsförståelse och en gemensam målbild. Det 
gäller att satsa strategiskt och välja väg noga. Förslagen i denna rapport handlar därför om: 
tydlig och gemensam målbild, positionering och varumärkesstrategi, commitment, tydligt 
regionalt ledarskap ur ett helhetsperspektiv, ännu bättre samverkan, tydliga politiska direktiv, 
kontinuitet, bygga vidare på lyckade samarbetsmodeller arbetsmetoder, skapa ett ”gemensamt 
paraply” av något slag, branschblanda, tänka nytt, vara kreativ och tillföra mer kunskap, skapa 
ömsesidig förståelse för utmaningar, ekonomiskt helhetstänkande och inte glömma miljön 
och miljöfrågorna! 

Det saknas inte konkurrens. Andra regioner i Sverige gör nu satsningar inom samma områden 
som Halland prioriterat som tillväxtområden. Hur vill man positionera sig i Halland? Med 
tanke på hur långsiktigt man måste arbeta för att få genomslag i hälsoarbete är det hög tid att 
fokusera och fatta väl förankrade beslut nu. 
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Inledning 
En frisk befolkning är en viktig förutsättning för regional utveckling och tillväxt. Med vet-
skapen att en god hälsa hos befolkningen bland annat ger mer omfattande arbetsdeltagande, 
högre produktivitet och fler produktiva år är hälsa en viktig faktor för tillväxt. Att profilera 
Halland som hälsoregion kan vara ett sätt att rekrytera och attrahera kompetent personal till 
halländska företag och göra det intressant för företag att etablera sig i Halland. I den regionala 
utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen lyfts befolkningens hälsa som en av de grund-
läggande förutsättningarna för att Halland skall utvecklas. I det regionala tillväxtprogrammet 
lyfts fyra prioriterade tillväxtområden där halländsk mat och hälsoteknik är två av de priorite-
rade områdena. 

Projektet Halland – en hälsoregion är ett delprojekt i ett större nationellt projekt vid namn Folk-
hälsa för regional utveckling där syftet är att bidra till en ökad integration mellan folkhälsa och 
regional och lokal ekonomisk utveckling. 

Uppdraget 
Uppdraget bakom denna rapport har inneburit att skapa ett underlag om Hallands historia 
och en framtidsbild om Halland som hälsoregion. Att genom en mindre undersökning ta reda 
på om det finns faktiska grundförutsättningar för att profilera Halland som en hälsoregion. 
Projektets primära målgrupp är tjänstemän vid Region Halland och sekundär målgrupp är 
den politiska nivån, vilka genom projektet får ett underlag för vidareutveckling av integratio-
nen mellan folkhälsa och regional och lokal ekonomisk utveckling i Halland. 

Uppdraget har beställts av Region Halland och genomförts av Firma Margareta Ivarsson i 
samverkan med konsulterna Joanna Studniarska och Klas Johansson. 

Firma Margareta Ivarsson, september 2009. 
www.margaretaivarsson.se 
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Metod 
Metodiken för genomförandet av uppdraget har innehållit två huvudsakliga delar: 

1. Informationsinsamling 
I informationsinsamlingen har forskning, rapporter, politiska styrdokument, webbplatser och 
annan dokumentation ingått. Se den kompletta referenslistan. 

2. Intervjuer •	
Ett antal intervjupersoner har utvalts genom en intressentanalys som utfördes tillsammans 
med uppdragsgivaren den 25 maj 2009. Sammanlagt 15 personer har intervjuats per telefon el-
ler i ett personligt möte. Dessutom har frågor ställts till ytterligare ca 15 personer som arbetar 
med hälso- , näringslivs- , historiska- och strategiska frågor på olika håll i Halland. 

Intervjupersonerna representerar olika grupper av intressenter så som offentlig förvaltning 
ideell organisation, idrottsrörelsen, forskning, utbildningsväsendet, samt privata företag inom 
livsmedelsindustri, spa-verksamhet, friskvård, försäkringsbolag, osv. Ett medvetet val av 
respondenter har gjorts för att utifrån olika verksamhetsområden belysa olika perspektiv på 
hälsofrågor och på så sätt bidra till helhetsbilden. 

Alla intervjupersoner har fått samma frågor för att göra intervjuerna så standardiserade som 
möjligt (frågemallen bifogas som bilaga). Med ett undantag för frågor om statistisk data som 
ställdes till en sakkunnig person inom Region Halland. 

Konsulterna som genomförde undersökningen är medvetna om att det finns många fler ak-
törer med intressanta perspektiv på hälsofrågor samt mycket mer litteratur som skulle kunna 
bidra till helhetsbilden. 
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Historia 
Efter krig och orostider från 1500- till 1700-tal och elände långt in på mitten av 1800-talet 
ansågs Halland allmänt som både hemskt och tröstlöst. Gårdar brändes, övergavs och män-
niskor dödades. Boskap och mat rövades bort av soldater. Det var fattigt, ont om mat och 
Halland blev det landskap som hade den procentuellt högsta utvandringen till USA. Men 
vid mitten av 1800-talet började den förändringsprocess som sedan dess lett till att Halland 
utvecklats till att idag förknippas med hälsa, välbefinnande och påfallande ofta med mat. Från 
att ha legat sämre till än genomsnittet i Sverige vände trenden och passerade brytpunkten 
strax före 1880. 

Rent vetenskapligt går det inte att peka ut en enskild orsak utan det handlar om en samver-
kan mellan olika faktorer1. Men i början av utvecklingsprocessen finns orsakerna att finna i 
strukturella förhållanden. En av flera förklaringar är att många hallänningar fick bra mat när 
jordbruket reformerades och utvecklades under mitten av 1800-talet och denna effekt syns 
fortfarande. Ett avgörande trendbrott var när befolkningen då började få det bättre, vilket 
ledde till att barnadödligheten snabbt sjönk. 

Lantbruket har historiskt sett en stark ställning i Halland och industrialiseringen kom sent 
till länet. Här finns fortfarande få stora, industrier och Halland industrialiserades långsamt 
och i mindre skala än många andra regioner i landet. Genom den långsamma takten fick män-
niskorna tid att anpassa sig. Genom att kvinnorna var kvar hemma längre och tog hand om 
barnen ammades de halländska barnen i större utsträckning än i andra län, vilket ger barnen 
bättre motståndskraft genom hela livet.2 

Man vet att hallänningen sedan 1911 ligger under riksgenomsnittet för nästan alla diagnoser 
för dödsorsaker, vilket är en avförande faktor för att hallänningar lever längst i Sverige och 
bland de längsta i världen. Dessutom har Halland under en längre tid haft en god hälso- och 
sjukvård jämfört med övriga Sverige. Andra faktorer som anses viktiga i sammanhanget är 
fisket – fisk är hälsosam kost3 och det är ingen tillfällighet att laxen är Hallands landskapsdjur. 

Från 1950 och framåt är det är snarare individuella än strukturella faktorer som har lett till 
den goda hälsan i länet. Orsakerna är matvanor, motion och social aktivitet. Historiskt sett 
finns det också en lång och stark kurortstradition längs kusten i länet, särskilt i Varberg. 
Havsbads- , brunns- och kurverksamheter har drivits och utvecklats här sedan mitten på 
1800-talet och många celebriteter såsom kungar och kulturpersoner reste till Hallandskusten 
av denna anledning. Användningen av den halländska råvaran tång i baden har gamla anor. 
Från och med en bit in på 1900-talet har det gamla kurortsbegreppet mer kommit att glida 
över mot hälsoarbete och begreppet SPA, Salus per Aqua, vilket betyder hälsa genom vatten. 
Intressant i sammanhanget är även det halländska musikaliska kulturarvet. Den halländska 
folkmusiken spelas av tradition i dur, glädjens tonarter, till skillnad från folkmusik i andra län 
som vanligen klingar i moll4. Det finns flera vetenskapliga studier som bekräftar musikens 
känslomässiga påverkan på människan (ingen direkt halländsk koppling). 

1  Baigi, ALife expectancy inthe province of Halland, Sweden 2002.   
2   Ur intervju med Amir Baigi i Hallandsposten 12/2 2009 ”Redanpå 1800-talet lades grunden för länets välstånd”.
3  ibid
4  Smak av Halland. Tengby, Holmström mfl. 2005
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Den psykosociala miljön, om man trivs eller vantrivs i sitt sammanhang, ger vetenskapligt be-
lagda effekter för hälsa respektive ohälsa. Halland har goda sociala förhållanden med ett mer 
utvecklat föreningsliv, vilket skapar en friskare befolkning. 

Även mer subjektiva kommentarer om livskvalitet och den historiskt goda hälsan i Halland 
kan förmodligen kopplas till den goda psykosociala miljöns påverkan. Det handlar om det 
geografiska läget, närheten till en diversifierad natur, närheten till andra människor och att 
regionen har närhet till omvärlden och större städer med bra infrastruktur. Länet anses ha 
en bra kombination av stad och öppna landskap, kust och skog. Det är nära till det mesta man 
behöver och man kan tillfredsställa många sinnen. Här finns allt utom fjäll – ett Sverige i 
miniatyr. Att natur och grönområden påverkar människan och att vistelser och aktiviteter i 
naturen verkar gynnsamt på stressade personer är också visat i forskningsstudier. Andra anser 
att det är småskaligheten, och den politiska medvetenheten om hälsans inverkan på välfärd 
och tillväxt som är framgångsfaktorn. Flera menar att fysisk aktivitet ligger i hallänningens 
historiska jordbruksmentalitet: att röra på sig och jobba fysiskt. Sammantaget anses livet i 
Halland inbjuda till en god livsstil och ge länet ett gott rykte. Man trivs, mår bättre och lever 
längre. Någon sammanfattade det såhär: jordbrukskultur, leva sunt, jobba ute, äta bra mat. 

Man mår bra i Halland 
De som bor där mår bra. 

Och andra åker dit för att må bra.5 

5  Ur Smak av Halland. Tengby, Holmström mfl. 2005
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Hälsa & hälsofrämjande 
Vad är då hälsa? Hälsa är inget självklart begrepp utan det är en definitionsfråga vad som 
menas med hälsa. Läser man i en ordbok får man en definition, WHO har en egen, EU har 
en tredje osv. Det finns även olika aspekter av hälsa t ex. fysisk, psykisk, social, emotionell 
eller holistisk hälsa, för att inte tala om hur många faktorer som egentligen har betydelse för 
människors hälsa. Hälsobegreppet är dessutom subjektivt. Det handlar inte bara om frisk/sjuk 
perspektivet utan även hur man upplever sig må. Det är fullt möjligt att vara ”diagnostiserat 
frisk” men samtidigt må dåligt och tvärtom. 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, 

inte endast frånvaro av sjukdom. (WHO) 

En annan aspekt av hälsobegreppet är beskrivningen av hälsa på samhällsnivå då man ska 
beskriva hälsan i siffror. Ofta fokuserar man då på dess motsats, nämligen ohälsa och ohälso-
tal. När det gäller hälsa på arbetsplatser redovisas t ex. andelen sjukskrivna inte andelen friska. 
Det finns idag inget riktigt bra vetenskapligt sätt att mäta och i siffror beskriva hälsofräm-
jande insatser såsom t ex. en organisations hälsoarbete. 

Ett så kallat hälsofrämjande synsätt utgår från det friska och ger människor möjlighet att 
själva öka kontrollen över de faktorer som bestämmer hälsan. Det hälsofrämjande arbetet kan 
ske på olika nivåer och ska underlätta för människor att göra hälsosamma val. Arbetet behö-
ver ske integrerat i ordinarie verksamhet och inte som fristående insatser. Som hjälpmedel för 
detta inför politiska beslut finns sk. hälsokonsekvensbedömningar och sk. välfärd i bokslut 
som kan integreras i det ordinarie styr- och uppföljningsarbetet och komplettera den ekono-
miska informationen och verksamhetsredovisningen. 
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Nuläge 
Halland utvecklas mycket väl jämfört med andra regioner i Sverige. Skatterna är relativt låga 
och servicenivån räknas som hög. Hallänningen är landets friskaste, längst levande och sam-
tidigt en av de mest jämställda och ändå minst pappalediga personer6. När det gäller befolk-
ningsutveckling har Halland sedan 1950-talet, då svenskarnas flyttmönster ökade i rörlighet, 
haft en inflyttning från andra län. Även födelsetalen har relativt sett varit höga. Halland top-
par bland annat när det gäller medellivslängd, befolkningsutveckling, BRP-utveckling7 och 
lönesummans utveckling. Regionen har ett nationellt gott rykte när det gäller folkhälsoarbete, 
ett strukturerat hälsoarbete och det anses finnas ett seriöst intresse och gehör för forskning 
inom hälsofrågor från politiskt håll. 

Men Halland ligger inte alltid i topp. I en undersökning av hela Sverige där man skapade klus-
ter av hälsa och ekonomisk utveckling för kommuner år 2000, hamnade Hallands kommuner 
huvudsakligen inte bland de sk. välmående och ekonomiskt lyckosamma utan i gruppen för 
riksgenomsnittet8. 

Inom det regionala arbetet i Halland finns tre politiskt antagna dokument som särskilt på-
verkar Hallands eventuella positionering som hälsoregion. Det är den regionala utvecklings-
strategin 2005-2020, den regionala folkhälsopolicyn från 2009 och tillväxtprogrammet för 
Halland 2007-2010. 

Halland – bästa livsplatsen är visionen för den regionala utvecklingsstrategin. Den ska uppnås 
genom tre huvudsakliga strategier: att förverkliga människors bodrömmar, bygga företag med 
kunskap och skapa fördelar av läget. 

I den regionala folkhälsopolicyn för Halland har fem regionala insatsområden och fyra arenor 
prioriterats för att uppnå det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De fem insatsområdena är: gemenskap och delaktighet, 
goda uppväxtvillkor, kompetens och sysselsättning, goda livsmiljöer och goda levnadsvanor. 
En arena är en plats där människor möts i sin vardag och de arenor man arbetar med i Hal-
land är: boende/närmiljön, företag/arbetsplatser, förskolan/skolan samt hälso- och sjukvård. 

Det övergripande målet i tillväxtprogrammet för Halland är att den ekonomiska utvecklingen, 
mätt i ökningen av lönesumman och företagens omsättning, under programperioden ska placera Hal-
land bland de fem bästa länen i landet. Tillväxten ska vara hållbar utifrån sociala och ekologiska 
aspekter. Programmet fokuserar på tre insatsområden och fyra tillväxtområden. Insatsområ-
dena är: främja entreprenörskap och nyföretagande, främja innovationer och företagsutveck-
ling samt främja kompetensutveckling och ökat arbetskraftsutbud. Inom det sistnämnda finns 
ett särskilt mål för hälsofrämjande arbetsplatser: att utveckla ett hälsoarbete som bidrar till ett 
ökat arbetskraftsutbud och tillväxt i företagen genom minskad sjukfrånvaro och ökad återgång till för-
värvsarbete. De fyra tillväxtområdena i tillväxtprogrammet för Halland är: upplevelsenäring, 
livsmedel, hälsoteknik, miljöteknik och hållbar energi. 

6 www.lthalland.se FoU-enheten Närsjukvården Halland 
7  Med en regions förädlingsvärde (bruttoregionprodukt, BRP) avses värdet av produktionen i regionen minus insatsvaror som 

används. 
8  Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling. Malmberg, Andersson m fl. 2007 
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Det är i sammanhanget viktigt att ha i åtanke att insatser för att förbättra folkhälsan har posi-
tiva effekter på den ekonomiska tillväxten, men att de sker med en rejäl tidsförskjutning. För 
att man ska se utfall av hälsoinsatser i t.ex. folkhälsorapporter tar det 5-10 år. Då krävs aktivi-
teter i flera steg; insats, medvetenhet, attitydförändring, beteendeförändring och vidmakthål-
lande. Sedan kan det ändå vara svårt att härleda resultatet till den speciella insatsen. Breda 
välfärdsprogram för att minska skillnaderna i hälsa kan ge ekonomiska effekter på 10-20 års 
sikt9. 

Beslutsfattare som är intresserade av att förbättra den ekonomiska tillväxten 
bör uppmärksamma hälsa som ett angeläget investeringsområde.  

(Ur Hälsa och ekonomisk tillväxt) 

Individnivå •	
Den genomsnittlige invånaren i Halland är mån om sin hälsa och lever längre och hälsosam-
mare10. Som tidigare nämnts är det en kombination av faktorer som gör att hallänningen kan 
beskrivas som en person med god hälsa, förhållandevis goda matvanor och låga sjukskriv-
ningstal11. Detta skapar helt enkelt en friskare befolkning än i resten av Sverige och nästan i 
hela världen. I Halland begås även färre brott12, det finns fler gym och hallänningen är bland 
de lägsta vårdkonsumenterna i landet. Helheten är förklaringen. Men det räcker inte att man 
bor i Halland för att hälsan ska vara god. De som har flyttat hitt som vuxna har inte samma 
goda hälsonivå och det finns stora skillnader i hälsan som bland annat går att identifiera uti-
från kön, inkomstläge, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och sociala nätverk. Andra viktiga 
parametrar är ålder och var i Halland man bor. Exempelvis har de halländska männen mest 
”riskabla alkoholvanor” i landet och när det gäller rökning ligger kvinnorna över riksgenom-
snittet och männen under13. Men även vissa inflyttade visar tecken på bättre hälsa än genom-
snittet. 

Svenska skolbarn mår förhållandevis bra, de flesta har goda kamrat- och vuxenrelationer och 
trivs bra i livet. Den fysiska hälsan är en av de bästa i världen, men när det gäller den psykiska 
hälsan finns anledning till oro. I olika studier har man noterat en klar negativ trend bland 
flickor i 15-årsålder och ungdomar14. Det är den yngre åldersgruppen, 18-29 år, som skattar 
sitt psykiska välbefinnande sämst15. 

Till Halland flyttar man av sociala motiv och för boendets och miljöns skull och de som 
flyttar in får sina förväntningar uppfyllda, särskilt när det gäller de två sistnämnda motiven. 
Arbete är däremot ett vanligare motiv bland dem som flyttar från Halland. Det är det enda 
motiv som är vanligare bland utflyttare än bland inflyttare. Sex av tio av dem som flyttar från 
Halland anger arbete eller studier som huvudmotiv. Fler inflyttare än utflyttare tycker att 

9  Hälsa och ekonomisk tillväxt. Hermansson, Lundgren. 2008 
10  Hallänningen ligger under riksgenomsnittet för nästan alla diagnoser för dödsorsaker. 
11  Antal sjukskrivningsdagar per försäkrad i Halland är ca 2,5 lägre än riksgenomsnittet. Källa: http://www.regionfakta.com/Ge-

mensamDynamiskPresentation.aspx?id=20097 
12  129 brott per 1000 invånare jämfört med riket 149 brott per 1000 invånare under 2008. Källa: http://www.regionfakta.com/

GemensamDynamiskPresentation.aspx?id=20098 
13  Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. 
14  Ung i Halland – FoU Rapport 9/2006
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boende och miljö blivit bättre, fler utflyttare än inflyttare tycker att arbetet blivit bättre efter 
flytten. Andra flyttrender är att barnfamiljer flyttar till Halland, studenter flyttar från. Många 
inflyttare vill bo i Kungsbacka och många inflyttare har sedan tidigare anknytning till Hal-
land16. 

Enligt intervjupersonerna i denna rapport uppfattas Halland som en bra plats för individen att 
leva på. De bidragande faktorerna, som nämndes innan, är geografiska läget med närheten till 
havet, varierande natur och närproducerad mat. 

”Halland är grönkål, lax och pepparrot. Men också hjort, älg, rådjur, kanin, svamp, fläder, 
champinjoner, jordgubbar, potatis och andra färska råvaror från lokala producenter. Och 
cheddarost som prisas i cheddarns England. Halland är strandhedar, karg skärgård, små fiske-
lägen, bördig slätt, böljande uppodlade kullar, vildmark, insjöar och stora skogar. Halland är 
kilometerlånga sandstränder, Tylösand, en svensk Riviera”17. 

Gruppnivå •	
När de gäller sociala förhållanden och kontakter mellan människor finns i Halland utvecklade 
sociala nätverk i alla åldersgrupper och en högre andel sociala nätverk i Halland än genom-
snittet i riket. 

Föreningsliv och idrott 
Det finns ett utvecklat föreningsliv och den sociala isoleringen är därmed lägre. Halland är 
en föreningstät region med en utvecklad idrottsrörelse. De ideella föreningarna och organi-
sationerna gynnar en positiv hälsoutveckling utifrån andra perspektiv och andra drivkrafter 
än övriga samhällsorgan. De har dessutom stora möjligheter att nå hallänningarna i deras 
vardag. Idrotten anses allmänt spela stor roll i samhället för människor att ingå i ett samman-
hang och skapa vanor när det gäller fysisk aktivitet. Man vet från forskningen att grunden för 
goda livsstilsvanor skapas under barn- och ungdomstiden. I Halland finns ett aktivt idrottsliv 
och forskning kring idrott och en tydlig koppling mellan idrott och hälsa. Det finns även god 
tillgång på frilufts och rekreationsområden och anläggningar som ger bra fysiska/geografiska 
förutsättningar för gemene man att idrotta såväl utomhus som inomhus. Men det finns även 
tecken på att den psykiska hälsan i vissa grupper tenderar att försämras t ex bland ungdomar 
och flickor (se s. 7 under rubrik Individnivå). Idrottsrörelsen är en arena för ökad hälsa i sam-
hället. En av de viktiga utmaningar som idrottsrörelsen står inför är att attrahera och behålla 
fler ungdomar inom idrotten trots tuffare konkurrens från andra aktiviteter. Arbetet med 
hälsofrämjande förskola/skola är en annan viktig plattform för arbetet med halländska barn 
och ungdomar. 

De inflyttade som visar tecken på bättre hälsa än genomsnittet ingår ofta i de grupper i sam-
hället som traditionellt lever bättre än genomsnittet. En viktig grupp i sammanhanget är fa-
miljen men i det är svårt att hitta relevant statistik med koppling till hälsoregionperspektivet. 

15  Hälsa på lika villkor – FoU Rapport 8/2005 
16  Att Flytta till Halland 2005/2006 
17  ”Smak av Halland” – Tengby, Holmström, mfl. 2005
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Organisationsnivå •	
Forskningen visar att en god folkhälsa är en viktig förutsättning för regional utveckling och 
tillväxt. Man vet också att det finns ett samband mellan innovativa och kreativa arbetsplatser 
och upplevelse av välbefinnande och god hälsa. Nöjda medarbetare har färre sjukdagar och 
jobbar bättre. Ur organisatoriskt perspektiv kan man därför se Halland som hälsoregion ur 
två perspektiv: 

1. Organisationer som är med och skapar en god hälsa för andra, dvs. ”kunder”. 

2. Organisationer som skapar god hälsa för sina anställda, dvs. hälsofrämjande arbetsplatser. 

Offentliga organisationer 

–God hälsa för andra 

En allmän uppfattning hos de personer som intervjuats för denna rapport är att det finns ett 
driv i de offentliga organisationerna när det gäller arbetet med hälsofrågor i samhället och bra 
dialog mellan olika parter. Det ges tydligt uttryck för att man vill förbättra den goda hälsan 
och utveckla välfärdsservicen i Halland för att nå visionen och göra Halland till den bästa 
livsplatsen. Man brukar ofta referera till den så kallade Hallandsandan. Uttrycket används 
när man ska förklara att beslut eller uppgörelser sker prestigelöst, i samförstånd och med det 
gemensammas bästa för ögonen18. Folkhälsopolicyn för Halland anger inriktning och arbets-
sätt för folkhälsoarbetet. Kommunerna, landstinget, ideella organisationer och vissa företag 
tillsammans med andra samhällsorgan utgör viktiga aktörer i detta arbete. Exempel på hur 
arbetet med hälsofrågor tar sig uttryck i bland annat samverkan och med synergieffekter är 
tydligheten i tillväxtområdena och arbetet på arenan förskola/skola19. Det nya Hälsoteknik-
centrum i Halland – ett samarbete mellan högskolan, landstinget, halländska kommuner och 
företag – är ett annat exempel. 

Hallänningarna är nöjda med sin sjukvård och det är kortare kötider enligt statistiken. I 
förhållande till övriga Sverige har Landstinget dessutom bland de lägsta skatteuttagen och 
förhållandevis god ekonomi. Halland var först ut med att införa vårdval som har haft betydel-
se för patientens inflytande och personalens möjlighet att påverka arbetet. Man har i Halland 
även varit tidigt ute med Fysisk aktivitet på Recept. 

Landstinget Halland initierade 2005 en omfattande insats ”Mer hälsofrämjande sjukvård”. 
Målet är att sjukvårdspersonalen vid varje besök och till varje patient ska ställa frågor om 
hälsa inte bara om sjukdomar. Flera av de intervjuade för denna rapport konstaterar att i Hal-
land finns det en hög ambition angående hälsofrämjande arbete men resultat från denna insats 
är inte riktig bra; 90% av patienter vill ha frågor om hälsan och 25% av personalen ställer 
dessa frågor. 

Det finns även en tydlig tendens inom utbildningsväsendet som är kopplad till växande 
intresse av hälso- och friskvårdsfrågor i samhället. Nya utbildningar på området erbjuds 

18  9 argument för Halland
19  Det finns även exempel på samverkan mellan skolan och andra aktörer i regionen. 
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av högskola, folkhögskolor, inom Kvalificerad Yrkesutbildning, i vissa fall inom kommunal 
vuxenutbildning samt hos privata aktörer. I Halland anordnas olika hälsoutbildningar, fler och 
fler studenter tas in men efterfrågan på arbetsmarknaden verkar inte motsvara antalet männis-
kor som avslutar dessa utbildningar. 20 

– God hälsa för sina anställda – hälsofrämjande arbetsplatser 

När det gäller att skapa god hälsa för sina anställda är bilden inte lika positiv och man har 
inte alls arbetat lika strategiskt med detta som med det förstnämnda perspektivet21. Då Hal-
land inte har så många stora företag är de största arbetsgivarna offentliga organisationer som 
Landsting och kommuner. Här finns det ganska begränsade verktyg för det interna hälso-
arbetet, så som företagshälsovård eller hälsosamtal för anställda. När det gäller hälsoarbete 
har Landstinget sin huvudsakliga ingång i landstingets egen verksamhet genom mötet med 
patienter. Därutöver bidrar landstinget med folkhälsovetenskapliga rapporter samt deltar i det 
lokala folkhälsoarbetet. Fokus ligger inte på att skapa hälsofrämjande arbetsplatser även om 
det arbetas med frågan och arbetet med en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ännu i ett 
ganska tidigt skede. 

Näringslivet 
Näringslivet i Halland är varierat och kännetecknas av många små företag. Småföretags-
strukturen har flera positiva effekter, som ett högt nyföretagande, god lönsamhet och mindre 
känslighet för struktur- och konjunkturförändringar. Företagsklimatet anses vara gott och i 
konkurrensen om topplaceringarna hävdar sig Halland som län förhållandevis bra22. 

- Tjänster och produkter med hälsoinriktning 

Företagen som erbjuder hälsorelaterade produkter och tjänster på den halländska marknaden 
täcker en relativ bred skala av verksamhetsområden. Allt från närproducerad och ekologisk 
mat, friskvård, spa, gymanläggningar, närsjukvård, turism och hotell, till medicinteknisk 
produktutveckling, tekniska lösningar och hjälpmedel. 

Av totalt 30 869 företag i Halland tillhör närmare 800 företag verksamhetsområden som 
sport- och fritidsutbildning, fysioterapeutisk verksamhet, drift av sporthallar, idrottsplatser 
och andra idrottsanläggningar, drift av gymanläggningar, kroppsvård. Antal nyetablerade fö-
retag inom dessa områden har ökat från 58 under år 2007 till 86 under år 200823. Tyvärr finns 
det ganska begränsad statistik om företag vars verksamheter är hälsorelaterade för att kunna 
visa en tydlig bild av utvecklingstendenser inom ”hälsobranschen”. Även själva begreppen som 
hälsobransch, hälsoinriktad produkt/tjänst är otydligt definierade. 

20  Friskvård och hälsa. Katrinebergs folkhögskola 2008 
21  Utvärderingsrapporter från Lust H
22  Svenskt Näringsliv 2009-05-04
23  Statistik från Region Halland augusti2009
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Intresset för hälsoinriktade tjänster och produkter verkar vara påtagligt bland både företag 
och organisationer i Halland. Man tycker överlag att det är bra och viktigt att det finns på 
marknaden. Dock har några av intervjupersonerna påpekat att företagen drar ner på inköp av 
dessa tjänster i lågkonjunktur och i besparingstider. 

Mat är en viktig näring för Halland, det är den näst största tillverkningsindustrin i länet. Det 
finns halländska varumärken i livsmedelsbranschen som är kända i resten av Sverige. Utveck-
lingen under 2000-talet har varit positiv. Halland ligger i topp i Sverige när det gäller den 
procentuellt största ökningen av antalet sysselsatta inom livsmedelnäringen. Olika satsningar 
riktade till den halländska livsmedelsbranschen har genomförts. En viktig del i tillväxtområ-
dets strategi baseras på konsumenternas ökade efterfrågan av mat med mera värde. MatHal-
land – en utvecklingsorganisation och samarbetspartner med uppgiften att skapa tillväxt för 
halländska företag inom mat, dryck och matupplevelser – har en stark vision: Vi ska befästa 
Halland som ett Matlän i världsklass. Ett län som ligger i framkant för utveckling av mat med mera 
värde, dit matälskare vallfärdas och livsmedelsföretag vill etablera sig. 

När det gäller tillväxtområdet hälsoteknik, har man i Halland sedan 2002 aktivt arbetat med 
behovsstyrd utveckling inom hälsoteknikområdet med utgångspunkt från föreningen Hälso-
teknikalliansen. Föreningen är ideell med medlemmar från ca 50 företag, de halländska kom-
munerna, Region Halland, Landstinget i Halland och Högskolan i Halmstad. 
 
Hälsoteknikalliansens definition av begreppet är produkter och tjänster som bidrar till bibe-
hållen eller förbättrad hälsa för användaren – lösningar som leder till ökad livskvalitet. 
Hälsoteknikalliansens utvecklingsarbete har hittills varit inriktat på äldres hälsa och boende. 
Hälsoteknikalliansens mål är att sydvästra Sverige ska bli en ledande region för utveckling av 
produkter och tjänster inom hälsoteknik. Hälsoteknikalliansen verkar för att skapa uthållig 
tillväxt genom samverkan kring forskning, utveckling och utbildning inom hälsoteknikområ-
det. 

Tillväxtområdena livsmedel, hälsoteknik och upplevelsenäring, det sistnämnda beskrivs 
närmare under rubriken Besökare nedan, har av naturliga skäl starkare drivkrafter när det 
gäller hälsofrågor än traditionella företag. Efter genomförandet av vårdval Halland har även 
fler privata vårdcentraler vuxit fram och det finns även privat sjukhusvård av hög kvalitet. För 
övrigt anses utvecklingspotentialen vara stor när det gäller drivkraften hos halländska företag 
att arbeta med hälsa i sina verksamheter. De halländska småföretagen har ofta en god lönsam-
het men samtidigt en relativt låg tillväxtvilja. De kännetecknas också av hög medelålder bland 
företagsledarna och utbildningsnivån ligger under genomsnittet. Någon uttryckte det så här: 
det finns för få företag med starka drivkrafter i förhållande till hur stor marknaden är! 

– God hälsa för sina anställda – hälsofrämjande arbetsplatser 

När det gäller hälsofrämjande arbetsplatser är de flesta av de lite större företagen i Halland 
bra på hälsoarbete för sin personal. Ohälsan kostar mycket pengar, inte minst hos nyckelper-
soner och man arbetar överlag mycket strategiskt med detta. Det är billigare att utveckla hälsa 
än att rehabilitera. I många stora halländska företag ser man personalen som en viktig investe-
ring samtidigt som man har resurser att satsa på hälsan. 
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Men det är sämre ställt med det strategiska hälsoarbetet på de mindre företagen24. Begrän-
sande resurser och egen kapacitet är de främsta orsakerna till att även de mindre företag som 
har både medvetenhet och vilja, lägger hälsoförebyggande insatser längst ner på prioriterings-
listan. De ser inte riktigt möjligheten att arbeta med hälsofrågor trots begränsade resurser. 

Besökare •	
Halland har ett ökande antal besökare och många nya företag inom upplevelsenäringen. 
Säsongsberoendet är högt. Besöksnäringen och turismen är viktig för såväl regionens identitet 
som dess identitet och näringsliv. Halland är en utpräglad hälsodestination med en förhållan-
devis stor marknadsandel jämfört med resten av Sverige. 11 procent av dem som anger hälso-
perspektivet som reseanledning reser till Halland. Den genomsnittliga marknadsandelen för 
andra segment är 1,7 procent 25. De gamla kurorterna ägnade sig åt att kurera sjukdomar, de 
moderna spaanläggningarna fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och har fångat de mo-
derna trenderna i sina verksamheter. Utvecklingen av kurortstraditionen är ett exempel på vad 
hälsan betyder både som livsstil och näringsgren för Halland. Det är inte bara traditionella, 
kustnära spa-företag utan det sker mycket även på landsbygden. Exempel är satsningen Hälsa 
på landet i Falkenbergs kommun. Det sistnämnda är ett dussintal företag som verkar tillsammans 
i en exklusivt gedigen och lantlig miljö inom området hälsa och friskvård26. 

Om man sätter likhetstecken mellan upplevelseproduktion för att besökaren ska må bra och 
arbete med hälsa i sina verksamheter finns det en ökande drivkraft hos företagen i Halland. 
Här kan det vara intressant att återvända till begreppen hälsa/må bra. Man börjar mer och 
mer paketera ”hälsoupplevelser” i olika former ur ett må bra-perspektiv. Det är individen som 
avgör vad som gör att man mår bra och det upplever man sig onekligen göra i Halland. 

24  Erfarenheter från bl.a. projekten BRON och Lust H 
25  European travel trends survey 2009
26   www.halsapalandet.se
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Framtid 
Samhället förändras och globalisering, medieexponering och mer krävande konsumenter gör 
att konkurrensen om uppmärksamhet blir större. I första hand märks det inom turismen, men 
fenomenet påverkar alla organisationer. Det räcker inte längre med att göra bra produkter 
och ha bra service. Framgångsrika organisationer måste skapa en upplevelse som engagerar 
konsumenten/ invånaren/ vårdtagaren/ medborgaren/ besökaren/ den anställde osv. Upple-
velsesamhället innebär att den enskilda individen idag kan välja bland massor av alternativ. 

Analys •	
Det finns många olika aspekter som i dagsläget bidrar till att Halland generellt uppfattas som 
en hälsoinriktad plats och tanken om Halland som framtida hälsoregion. Uppfattningen om 
den halländska hälsan är positiv och ganska homogen, både bland intervjupersonerna och i 
litteraturen. Klimatet för dialog mellan olika parter anses dessutom gott. Men om man börjar 
problematisera det hela framträder även andra bilder. 

Viktigt är att återkoppla till hälsa/hälsofrämjande. Själva ordet hälsa är problematiskt. Det är 
invånaren, medarbetaren, besökaren m fl. som avgör vad man mår bra av, inte den halländske 
företagaren eller organisationen. Inte ens hälso- och sjukvården har något tolkningsföreträde i 
denna fråga. Allt handlar om vad man själv upplever att man mår bra av. Det kan vara strand-
nära camping, lokalproducerad mat, örtte, tångbad, vin på konferensen, att få träffa samma 
läkare vid varje sjukbesök etc. Det handlar alltså huvudsakligen om värderingar av subjektiva 
upplevelser. Livskvalitet upplevs på olika sätt av olika grupper och individer. Det handlar inte 
enbart om att leva länge. Hur ska detta faktum hanteras? Ska man ens använda begreppet 
hälsoregion? Det finns ju redan ett annat begrepp i visionen för den regionala utvecklings-
strategin: Halland bästa livsplatsen. Ska det bytas ut eller ska det kanske definieras på något 
sätt? Eller ska man ha kvar Halland bästa livsplatsen och byta ut nuvarande strategier för att nå 
visionen och istället använda hälsoprofilering som strategi? 

Det finns helt uppenbart ett antal faktorer som gör att det är speciellt hälsosamt att leva i Hal-
land. Så långt är alla överens, men det finns undantag och de hälsosamma faktorerna är inga-
lunda eviga. Hälsa är både politik och individens ansvar. Vilken slags hälsoregion vill vi ha 
och hur ska det halländska samhället bli ännu bättre på att hjälpa invånarna att göra medvetna 
hälsoval? Vilka politiska beslut behöver tas? 

Om man vill profilera Halland som hälsoregion är det viktigt att vara medveten om att det 
kräver någon form av positionering. Precis som ett företag inte kan ha ”alla” som sin huvud-
sakliga målgrupp, kan inte en region ha ”alla” som målgrupp för en hälsoprofilering. 

Det spelar ingen roll hur hårt man sparkar om man inte vet var målet är. (Okänd) 

Hälsan och hälsoarbetet i Halland har olika infallsvinklar beroende på vilken aktör/intressent 
som uttalar sig. Många är mycket engagerade i frågan men det är få, om ens någon, som ut-
talar sig utifrån ett helhetsperspektiv. De flesta ser huvudsakligen sitt eget perspektiv och det 
kanske är helt naturligt. Men om man vill skapa en hälsoregion måste alla berörda ha en hel-
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hetsförståelse och en gemensam målbild. Det behövs en gemensam och naturlig mötesplats/
forum/paraply för att olika intressenter ska kunna samarbeta ännu bättre kring hälsofrågor. 
Hur ska man gå tillväga för att skapa detta? Om syftet med att utveckla Halland som hälso-
region är att skapa en långsiktig hållbar tillväxt i regionen är det ett antal frågor som behöver 
besvaras. 

•  Är alla medvetna om hur många år långsiktig i detta sammanhang innebär? 

•  Är alla intressenter och politiker beredda att ”committa” sig!? 

•  Vad har vi för mål med vår hälsoregionsatsning? 

•  När ska vi ha nått dem? Årtal? Utvärderingsparametrar!? 

•  På vilket sätt når vi bäst syftet? Vilken strategi? Kanske flera? 

•  Vilka är de primära grupperna man vill rikta sig mot med en hälsoprofilering?   
Inflyttare som vill pendla till storstäderna utanför regionen? Arbetskraft? Turister?  
Studenter med hälsoinriktning? Svenska/utländska företag? 

Redan idag flyttar många till Halland just för boendets skull (det är bara Hylte kommun som 
man huvudsakligen flyttar till för att jobba27). 

•  Finns det bostäder till alla? 

•  Av vilken kvalitet? 

•  Får alla som vill plats vid Hallands västkust? 

•  Arbetar förskolorna och skolorna strategiskt hälsofrämjande? – Javisst! Kan man säga  
på en del håll. – Inte alls, är förmodligen sanningen på andra håll. Räcker det? 

•  Finns det grönområden i närheten av alla bostadsområden? 

•  Finns det tillgång till kollektivtrafik som fungerar både för resor till arbetet och för att  t 
ex göra inköp till hushållet? 

En annan viktig aspekt är de starka sociala nätverk som finns genom bland annat förenings-
liv och ideella organisationer i Halland. Hur vill man arbeta strategiskt för att vidmakthålla 
denna positiva sida av Hallands hälsa? 

Vill man att det ska vara särskilt intressant för företag att etablera sig i Halland? Vilka företag 
som helst eller fler hälsoföretag? Det sistnämnda perspektivet medför till stor del en annan 
typ av målgrupp/företagsledare än de som huvudsakligen finns idag. 

•  Stöttar nuvarande strukturer i så fall denna inriktning? 

•  Kan de nuvarande (ny)företagarstrukturerna deras frågor? Känner de till villkoren? 

•  Vet man till exempel vilka behov en ung, kvinnlig företagare med hälsomanagement-
utbildning har för att kunna starta en ”må bra-verksamhet” för europeiska turister? 

27  Attflyttatill Halland, Region Hallands flyttstudie 2005/2006
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•  Eller vilka möjligheter som finns för den medicinskt/beteendevetenskapligt utbildade 
person som vill erbjuda Landstinget samverkan kring komplementär medicin för perso-
ner med stressrelaterade diagnoser? 

•  Vet man vad som lockar/avskräcker utländska etableringar/investerare när det gäller  
hälsoområdet? 

•  Vilka slags utländska etableringar/investerare vill vi ha till Halland? 

Om man vill satsa på Halland som hälsoregion för att kunna rekrytera kompetent personal till de 
halländska arbetsplatserna är självklart arbetsplatserna extra viktiga att studera. Särskilt offent-
lig sektor och mindre de företagen, då de flesta jobben i Halland finns där. 

•  Vad är det som gör att offentlig sektor såsom t ex Landstinget upplevs vara bra på att 
ta hand om andras hälsoproblem men upplevs vara sämre på att skapa hälsofrämjande 
arbetsplatser för den egna personalen? 

•  Vad är det som gör att de lite större företagen i Halland överlag anses bra på att skapa 
hälsofrämjande arbetsplatser men inte de mindre? 

•  Beror det på kortsiktighet i politiska beslut? 

•  Okunskap om hälsofrågor hos företagsledare i mindre företag? 

•  Okunskap om hälsofrämjande arbetssätt hos företagshälsovården? 

•  Är det överhuvudtaget den fördelning av branscher och tillgängliga jobb som finns idag, 
som en eventuell ”hälsoregion Halland” vill ha i framtiden? 

Om inte, får redan detta stora konsekvenser för vilka åtgärder man behöver vidta. 

Många företagsledare i de mindre företagen har ofta svårt att få livspusslet att gå ihop 
och de söker inte hjälp förrän problemen blivit mycket stora. Någon forma av coaching 
skulle i många fall kunna vara en lösning. En sådan skulle kunna handla om 
personalfrågor, ledarskap, organisation och hälsa. Dessutom finns behov av en bred 
utbildningsinsats inom området organisation och ledarskap, med speciell inriktning mot 
de mindre företagen. För att förmedling av kunskap och metoder ska påskyndas 
behöver företagshälsovården, ALMI, privata arbetslivskonsulter m fl stimuleras 
till att öka sin kompetens inom området hälsofrämjande. 

Ur Hälsofrämjande arbete – med företag i fokus. Erfarenheter från projekt BRON i Halland 

Forskningen visar att ett genomtänkt hälsoarbete lönar sig. Här handlar det mycket om ledar-
skap och om hur chefer och företagsledare agerar. Nyckelord är kommunikation, delaktighet, 
feedback, helhetsförståelse och påverkansmöjligheter. Det handlar alltså inte bara om olika 
aktiviteter såsom fruktkorgar, stegräknare och möjlighet att träna på gym. 

•  Hur vill och kan arbetsgivare i Halland gå tillväga för att omsätta denna forskning i aktiv 
handling? 

•  Vilka åtgärder behöver vidtas politiskt och strategiskt för att det ska bli långsiktigt håll-
bart? 
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•  Behöver kanske enkla och tydliga nyckeltal tas fram? 

•  Saknas kompetens? 

•  Saknas strategier och handlingsplaner? 

•  Det finns ett antal projekt genomförda i Halland under senare år med fokus hälsa på ar-
betsplatsen. Hur kan den samlade erfarenheten av dessa projekt tas tillvara och omsättas? 

•  Hur kan man ännu bättre visa på /använda sig av de föredömen som redan finns? 

Frågan är istället hur projektet kan bidra till att företagshälsorna i Halland 
kan börja arbeta mer hälsofrämjande samt hur projektet kan bidra till 

att Hallands företag börjar arbeta mer hälsofrämjande. 

Marie Karlsson28 

Sedan har vi ju en intressant aspekt och det är det europeiska perspektivet. Hur ser det ut i res-
ten av Europa? Kan man kanske redan idag marknadsföra Halland som en hälsoregion i EU? 
Allt är relativt. I det europeiska perspektivet ligger förmodligen Halland mycket väl till. Ska 
man kanske bara fokusera på det? Har vi i så fall förberett oss på vad det innebär språkligt, 
socialt, kulturellt? –Jättespännande, vilken möjlighet! Eller – Usch vad jobbigt!? Precis som med 
tidigare frågeställningar krävs det här en väl genomtänkt strategi och förankrade beslut. 

Två perspektiv där Halland redan verkar stå starkt är tillväxtområdena livsmedel och hälso-
teknik. Det halländska lantbruket producerar livsmedel av god kvalitet. Hur kan man ytterli-
gare stärka dessa områden för framtiden? 

•  Är de halländska bönderna med på övergången från produktion av ärter till upplevelse-
produktion av livsmedelsmervärden? 

•  Hur bör Hälsoteknikalliansen bäst förbereda sig på ökad konkurrens från omvärlden? 

När det gäller besöksnäringen förefaller det enkelt: kör på! Omvärlden verkar redan uppfatta 
Halland som en hälsoregion och vallfärdar hit just därför. Utmärkt. Men visst går det att göra 
ännu mer. De stora spa-företagen ligger bra till, men skulle förmodligen kunna locka till sig 
ännu fler konferensgäster med ett tydligare hälsofokus i sin marknadsföring om man så vill. 
Kompetens och övernattningsmöjligheter finns. 

När det gäller de mindre hälsoföretagen gäller andra förutsättningar, men inte desto min-
dre finns det stora utvecklingsmöjligheter. Deras kunder kommer i större utsträckning från 
närområdet och med tanke på vad som händer i Halland och i omvärlden när det gäller hälso- 
och sjukvården, kommer en större marknad att öppnas i gränslandet mellan offentlig och 
privat vård. Vi har redan Vårdval Halland, Skåne genomför nu Hälsoval Skåne och Västra 
Götalandsregionen drar igång sitt Vårdval i höst. Detta kommer sannolikt i förlängningen att 
få positiva konsekvenser för hälsoföretagens utvecklingsmöjligheter, även om det i dagsläget 
är svårt att säga mer precist hur. De olika vårdvalen medför att individer kommer att få större 

28  Utvärdering av projektet”Friskt Satsat” 2008
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ansvar för att göra medvetna val för sin hälsa. Då gäller det att även de mindre företagen har 
ett ordentligt kvalitetssäkringssystem. Den svenska befolkningen är mycket intresserad av 
alternativ medicin av olika slag29, vilket borde kunna skapa en ökad efterfrågan även för denna 
mer komplementära och hälsofrämjande verksamhet såsom massage. 

•  Är man i Halland intresserad av att satsa på dem? 

•  Hur skulle man i så fall göra för att bäst stötta dessa företag så de tillsammans med de 
stora spa-företagen agerar ”dragare” för besökare till Halland ur ett hälsoperspektiv? 

•  Skulle kompetensen hos de mindre hälsoföretagen i större utsträckning kunna användas 
för att stötta företagsledarna på de mindre företagen i sitt arbete med hälsofrämjande 
arbetsplatser? 

•  Vilka stödstrukturer behöver i så fall skapas? 

Erfarenheter från tidigare projekt visar på behovet av att ”någon” ordnar mötesplatser och 
håller i nätverken för småföretagen. Det sker inte av sig själv. Värt att notera i sammanhanget 
är betydelsen av marknadsföringskompetens såsom proffsiga hemsidor och sökmotoroptime-
ring30. 

Halland har redan idag ett ”gott rykte” som hälsoregion och det verkar finnas en ambition att 
leva upp till ryktet. Förutsättningar som är redan bra kan bli ännu bättre! Men det saknas inte 
konkurrens. Andra regioner i Sverige gör nu satsningar inom samma områden som Halland. 
Hur vill man positionera sig i Halland för att behålla ”täten”? Är Region Halland berett att 
ta på sig den regionala ledartröjan? Det förefaller som att många skulle uppskatta detta. Men 
vad krävs egentligen då? Det som framkommit tydligt är önskemålet om regionalt manage-
ment ur ett helhetsperspektiv. Några utav respondenterna vi talat med uttrycker sig i termer som 
gemensamt paraply, inte stuprör, mer helhetstänk, väl genomtänkt strategi, tydliga mål vart vi 
ska ha nått och när, utveckla experter så de blir mer holistiska. Man uppfattar att det finns mycket 
bra förutsättningar när det gäller dialog och samverkan och det är nu dags att ta nästa steg. 
För detta behövs onekligen politiska, långsiktiga inriktningsbeslut och tydliga direktiv. Vill 
politikerna att det ska satsas på Halland som hälso/må bra/livskvalitetsregion finns goda för-
utsättningar. Men det gäller att satsa strategiskt och välja väg noga. 

I detta sammanhang är det särskilt viktigt med förståelsen för de olika förutsättningar och utma-
ningar som olika aktörer står inför. Hur ska man göra för att få fler människor och organisatio-
ner att förstå andra perspektiv än sitt eget? Det räcker inte med regionalt management ur ett 
helhetsperspektiv om ingen annan förstår de andra parternas förutsättningar och utmaningar. 
Hur vill man i Halland gå tillväga för att skapa mötesplatser för olika perspektiv? Dialogarenor? 
Följa med andra personer/organisationer ut verkligheten en dag eller tre? Prat i all ära men 
konkreta upplevelser är förmodligen en underskattad källa till förståelse. 

Slutligen kan det vara på sin plats med en reflektion kring sambanden mellan hälsa och till-
växt. Det finns onekligen ett positivt samband mellan hälsa och tillväxt men det fungerar inte 
nödvändigtvis lika bra åt andra hållet. Sedan den ekonomiska tillväxten riktigt tog fart i väst-

29 http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=4610  
30  European travel trend survey. Kairos Future 2009. 
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världen har det samtidigt skett en negativ påverkan på jorden: ozonlagret har minskat, fiske-
resurserna har utarmats, andelen motorfordon liksom pappers- och vattenförbrukningen har 
ökat, antalet arter liksom andelen regnskog och annat skogslandskap har minskat. Dessa kur-
vor ökar exponentiellt på samma sätt som tillväxtkurvan gör31 och ekologisk forskning visar 
att det inte finns några system av exponentiell tillväxt som är hållbara i längden. Det är bara 
en fråga om tid innan sådana kurvor snabbt vänder nedåt igen. Det finns alltså all anledning 
att särskilt beakta skrivningen Tillväxten ska vara hållbar utifrån sociala och ekologiska aspekter i 
tillväxtprogrammet för Halland. Vad menar man egentligen med det? I samhällsdebatten talar 
man vanligen om tre former av kapital i samband med hållbar utveckling: socialt- , ekologiskt- 
och ekonomiskt kapital. En hållbar utveckling betyder då att ingen av dessa tre kapitalformer 
får minska över tid. Vilka målsättningar och indikatorer har man i Halland på att man verkli-
gen jobbar så i praktiken? All tillväxt är inte positiv! 

På senare tid har man både på EU-nivå och inom FN börjat ifrågasätta BNP-måttet och det ensidiga 
ekonomiska tillväxtperspektivet. Hur vill man i Halland hantera detta? Vill man ha vilken till-
växt som helst? De halländska strategiska styrdokumenten borde kanske i högre grad inne-
hålla fokus på någon form av kvalitetsmarkör för tillväxten? Hur vill man mer konkret arbeta 
för just hållbar tillväxt? Vad vill man att det ska betyda för offentliga organisationer, företag 
och den ideella sektorn? Hur ska det märkas hos Landstinget som arbetsgivare? Hos det lilla 
hälsoföretaget? Hos lantbrukarna? Idag får man inga tydliga ledtrådar i skrivningarna. Vid en 
eventuell profilering av Halland som hälsoregion kommer denna avsaknad troligen att med-
föra problem. 

Införande av begreppet ”kvalitativ tillväxt” och vad man i Halland menar med det är kanske 
på sin plats? Organisationer som fokuserar på medarbetarnas hälsa, inte bara sina ”kunders”, 
ger långsiktig hållbarhet och med allra största sannolikhet bättre halländsk samhällsekonomi. 
En gemensam strävan borde väl vara att företagen och organisationerna ska finnas på markna-
den med långsiktig hållbarhet, friska medarbetare och god kvalitet även om 10, 20 och 30 år? 

– Tyvärr är det så att allt som är värdefullt i vårt samhälle till exempel diamanter, inte ger 
särskilt stor nytta, medan saker som vi inte kan leva utan – ren luft och rent vatten – inte 
tillskrivs något ekonomiskt värde. Vi måste komplettera BNP-begreppet. Vi kan inte fort-
sätta sitta på en stol som har ett ben – det finansiella kapitalet. Vi måste börja räkna in det 
mänskliga, det sociala och det naturliga kapitalet. 

Pavak Sukhdev, Deutsche bank. Har EU:s uppdrag att utvärdera den biologiska mångfaldens 

ekonomiska värde32 

31  Aftenposten Innsikt Nr 7 2009
32  http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/environment/news_date_854_sv.htm
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Förslag •	
Det är stora och komplexa frågeställningar det gäller att ta ställning till, vilket medför att det 
inte finns några entydiga och enkla förslag att ge. På själva huvudfrågan Finns det förutsätt-
ningar att utveckla Halland som hälsoregion för att skapa en långsiktig hållbar tillväxt? Är svaret ja. 
Men några saker är viktiga att poängtera. 

•  Det gäller att skapa en tydlig och gemensam målbild av vart man vill komma och arbeta 
med en långsiktig och omfattande positionering och varumärkesstrategi 

Det innebär att identifiera och positionera sig i förhållande till omvärlden och andra konkur-
rerande regioner i Sverige och EU och skapa en kommunikationsstrategi anpassad för sitt 
syfte. Man behöver ställa sig frågor som: vad har gjort att Halland är där man är idag? Vilka 
är de primära grupperna man vill rikta sig mot med en hälsoprofilering? Vilka andra regioner 
konkurrerar Halland med när det gäller denna/dessa målgrupper? Östergötland? Nordita-
lien? Vad upplever målgrupperna att Halland och konkurrenterna står för? Hur har Halland 
tidigare kommunicerat med målgrupperna? Vilka är Hallands särskiljande egenskaper jämfört 
med konkurrenterna? Vilka uppenbara fördelar ger detta för Halland? Vilka känslomässiga 
värden ger de uppenbara fördelarna? Vilket syfte har man i Halland med positioneringen? 

•  Commitment! Det finns idag en större medvetenhet än tidigare om hälsofrågornas bety-
delse. Men när det kärvar till sig är inte alltid frågorna lika viktiga längre. Alla intressen-
ter och aktörer behöver arbeta tillsammans med stort engagemang och förpliktiga sig att 
jobba mot gemensamma mål i med- och motgång. 

•  Ännu bättre samverkan: att arbeta med Hallands utveckling förutsätter även att olika 
politikområden stödjer varandra och att man blir ännu mer effektiv i samarbetet mellan 
offentlig-och privat samt ideell sektor. Den offentliga sektorn behöver tydliga politiska 
direktiv. 

•  Tydligt regionalt ledarskap ur ett helhetsperspektiv. Det räcker inte med expertkunskap 
inom avgränsade områden. 

•  Kontinuitet: menar man allvar med att arbeta hälsofrämjande måste man jobba lång-
siktigt. Inte bara i projekt. Många erfarenheter och kunskap finns redan genom projekt 
som genomförts med Region Halland som part. Använd dem och se till att de inlemmas i 
ordinarie verksamhet! 

•  Bygg vidare på lyckade samarbetsmodeller arbetsmetoder. 

•  Gemensamt paraply: Ska man kunna arbeta riktigt strategiskt med hälsofrågorna behö-
ver man skapa ett ”gemensamt paraply” av något slag. Hur detta ska se ut och vad som 
ska ingå här behöver de olika intressenterna och aktörerna gemensamt komma fram till. 
Inte minst i samband med att Halland 2011 blir sk. regionkommun då Region Halland 
och Landstinget Halland ”blir ett”. Men det finns många fler intressenter/aktörer som 
behöver finnas med under detta paraply. 

•  Branschblanda och tillför kunskap: de flesta intressenter tänker idag förhållandevis smalt. 
Rör runt i grytan lite och branschblanda! Skapa mötesplatser där idag framgångsrika 
företagsledare för mindre företag möter de mindre hälsoföretagen. Hälsoföretagen kan 
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bidra med hälsokompetens till företagen och de sistnämnda kan bidra med kunskap om 
affärsstrategi och ekonomisk hållbarhet. 

•  Tänk nytt, var kreativ och tillför ännu mer kunskap: om organisationer ska kunna ut-
vecklas och/eller byta inriktning och arbetsuppgifter måste man ständigt tillföra kom-
petens. Ta in extern kompetens från andra branscher och organisationer. Skapa förut-
sättningar för alla inblandade att öka sin helhetssyn. Skapa mötesplatser som präglas av 
ett kreativt klimat och nya arbetsformer med ett stort inslag av omvärlds och möjlighets-
tänk. 

•  Kartlägg och skapa ömsesidig förståelse för utmaningar som olika intressenter står inför 
för att kunna leva upp till visionen/bilden om Halland som hälsoregion. 

•  Ekonomiskt helhetstänkande ur ett övergripande samhällsperspektiv. Hitta kreativa 
förhållningssätt till de olika ”pengapåsar” som redan finns och hur man skapar störst 
möjliga samhällsnytta av dem. 

•  Glöm inte miljön och miljöfrågorna! 
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Bilaga 

Frågemall 

1 Anser du att det finns en grund till att kalla Halland för en hälsoregion? 

2 Vad stödjer enligt dig tesen att Halland får kallas en hälsoregion? 

3 Vad ser du/ni för effekt av detta? 

4 Känner du att det finns ett ”driv” bland halländska företag att arbeta med hälsa i sina verk-
samheter? Både i egenskap av arbetsgivare och för att sälja produkter/tjänster med hälsoin-
riktning. 

5 Vad vinner ni på det att verka i en hälsoregion? 

6 Finns det någon forskning kring arbetsmiljöfrågor som visar hur Hallands arbetsplatser 
står sig i jämförelse med andra regioner? 

7 Vad är viktigast för er att arbeta med på kort sikt för att Halland ska bli en hälsoregion? 
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