


09.00 – 09.05 Välkommen

09.05 – 09.25 Kriser, krig och konjunktur – om omvärlden och hur det påverkar oss i Halland?

09.25 – 09.55 Halland – en enad destination 

09.55 – 10.15 På vilket sätt kan studenter bidra i utvecklingen av min verksamhet?

10.15 – 10.45 Paus

10.45 – 11.15 Utmaningar i nutid – möjligheter i framtid?

11.15 – 11.25 Stjärnglans

11.25 – 12.25 Att leda i motvind mot medvind

12.30 Avslutning





Konjunkturutsikter 
Fokus på svensk ekonomi

Johan Lundqvist, Skandias Kapitalförvaltning



2022: Det blev inte som vi hade tänkt…

Inför 2022:

Upplagt för hög ekonomisk tillväxt i 
världsekonomin

Fortsatt låg inflation

Ont om allvarliga risker

Hur det blev:

Många länder är på väg in i låg-
konjunktur

Plötsligt inflationsproblem

Besvärlig riskbild – särskilt geopolitisk



Inflationen ändrade allt

Av detta är ca 1,5 % högre räntekostnader och 1,5 % energi. 
Resterande 7,9 % är den breda inflationskorgen



Hur blev det så här?

För stora stimulanser (i framför 
allt USA) ledde till skenande 
efterfrågan på framför allt 
varor…

… i en miljö där produktion 
hämmades av nedstängningar 
och logistiken inte fungerade… 

… vilket förvärrades av Rysslands 
krig i Ukraina och fortsatta / nya 
nedstängningar i Kina



Vår köpkraft har kollapsat

• Skenande inflation leder till kollaps för 
reallöner

• Genomsnittlig reallön nu på nivå vi senast 
såg 2015

• Omöjligt för hushållen att öka – eller ens 
upprätthålla – konsumtionen 

• Följden blir att tillväxten stannar av (nu) –
för att därefter krympa svagt (2023)



”Låg” ränta – men omfattande åtstramning



13 år av medvind har övergått till stark 
motvind

2009-2021:

Stigande reallöner

Ständigt lägre räntor

Ständigt högre bostadspriser

Fantastisk avkastning på aktier 

(+750 % fram till i år)

2022:

Kollapsad köpkraft

Snabbt stigande räntor

Sjunkande bostadspriser

Ras på börsen

(-20 % i år)



Hushållens pessimism slår alla rekord



Än så länge är ekonomin stark…

Sysselsättnings-
graden är 
rekordhög, men 
den tycks ha 
planat ut/ toppat



… men en inbromsning är oundviklig

• Den höga inflationen kommer inte gå över av sig själv (inte komma ned mot 2 % av sig själv) 

• För att kunna trycka ned inflationen till målet behöver efterfrågan sjunka

• Fortsatt högkonjunktur är därför inte ett alternativ – om vi inte tolererar inflation på 5-10 procent

• Huvudscenariot är mild lågkonjunktur – ska inte förväxlas med 2008 eller 2020 (förutsätter att 
inga negativa överraskningar dyker upp)

• Finns hyggliga förutsättningar för kortvarig/tillfällig svacka



Utblick: Avmattning med (delvis) olika orsaker

• Europa
• Energikrisen dominerar

• Bättre just nu, men långsiktig utmaning

• USA
• Ingen energikris, men överhettning

• Historiskt intensiv åtstramning

• Kina
• Nolltolerans mot covid-19 och fastighetskris

• Möjlighet att stimulera efterfrågan



En ”krockkudde” för konjunkturen?

• Under de senaste åren har brist på (kvalificerad) 
arbetskraft blivit allt mer påtaglig

• Till skillnad från tidigare: Låg eller ingen tillväxt i 
arbetskraften

• Strukturellt förhöjd efterfrågan på personal?

• Labour hoarding

• Kan mildra smällen på arbetsmarknaden och 
sporra investeringar



Det börjar och slutar med inflationen

• Höga jämförelsetal 
• Under 2023 kommer priserna som vi har då, att jämföras med de höga priser vi ser i år 
• Det räcker med att höga priser stabiliseras 

• Pågående försvagningen av efterfrågan 
• Svårare för företagen att höja priserna i hög takt framöver 

• Uppmuntrande signaler i världsekonomin 
• Fraktpriser sjunker och utbudsstörningar lättar

• Inflationstrycket lättar under 2023
• Återhämtning i köpkraft

• Gissning: Riksbanken har höjt färdigt till våren 
• Kan inte uteslutas att Riksbanken signalerar räntesänkningar om ett år (förhoppning). 



Osäkerheten i prognoser är stor – minst sagt

• Vi tror att vi går in i en mild lågkonjunktur

• Vi tror att inflationen minskar markant 2023

• Vi tror att Riksbanken är klar till våren

• Men vi vet inte…

• Om vi har lärt oss något under 2022 så är det att 
vara ödmjuka inför vår oförmåga att se in i 
framtiden



Appendix: Svenska kronan nära-nog rekordsvag





” I nära samarbete med kommunerna och företagen utvecklar vi 
besöksnäringen i Halland. Vårt arbete har ett tydligt internationellt fokus 
och bedrivs främst inom arbetsområdena kommunikation, kunskap, 
destinationsutveckling, kompetensutveckling samt stöd & finansiering

Vår vision är att utveckla Halland till en hållbar destination med 
tillgängliga och attraktiva upplevelser för besökare året runt

Målet är att Halland på ett hållbart sätt ska fördubbla antalet 
internationella gäster till 2030 och att vi över tid ska vara bland Sveriges 
fem mest besökta regioner”



1. Naturturism 2. Matupplevelser 3. Kustupplevelser 4. Kulturupplevelser



• Arbeta för säsongsförlängning
• Skapa fler reseanledningar
• Destinationsutveckla
• Digitalisera
• Bli bättre på hållbarhet
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104
Länder

1 355
Artiklar/inlägg

Antal omnämnanden Antal länder Totalt PR-värde

Antal omnämnanden i alla 
medietyper

Antal länder med 
publicerade inlägg/artiklar

Estimerat PR-värde 
baserat på annonsvärde

3,3
Miljarder

Total räckvidd

767
Miljoner kr

Möjliga antalet 
läsare

Totalt genomslag
(Siffran inom parentes anger Visit Hallands 

årssnitt under de senaste fem åren)

(855) (0,045) (40)

2200% 1900%
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TV4 (Sverige) – 2022-11-02

VG (Norge) – 2022-11-05

Marca (Spanien) – 2022-11-02

Twitter – The Guardian (UK) – 2022-11-03

Instagram – Sport Mediaset (Italien) – 2022-11-03

Dailymotion (Global) – 2022-11-03

11 Freunde (Tyskland) – 2022-11-08

Novinky (Tjeckien) – 2022-11-10
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Praktik och projekt

Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa

Digital design och innovation



Studenter i projekt



Digital design och
innovation

• Kandidatprogram på 180 hp (3 år). 

• Målet är att våra digitala designers 
ska ha förståelse för hur IT kan och 
bör fungera inom organisationer, för 
konsumentmarknad, och för 
samhällets bästa. 

• Är ofta en brygga mellan utvecklare 
och marknadsavdelning.

• Behöver kunskap om människa, 
teknik och affär. 



Designstudiopedagogik

• Det är en ansats till designutbildning som stöttar studenterna i att gå från 
taktisk, väldefinierad, enhets-centrerad rutindesign, till att designa hållbara 
lösningar för strategiska, komplexa problem för olika enheter och 
plattformar.

• Ett sätt att utbilda i designtänkande och ett sätt att ta sig an problemlösning 
med tydlig progression.

• Ett sätt att föra samman programmets olika kurser. 

• Projekten bygger på skarpa designbriefer från externa beställare, från t.ex. 
näringsliv, offentlig sektor och forskning. 

• Studenter arbetar i team om 5-6 studenter, heltid under ca 5 veckor. 

• Involverar ca 40 designbriefer per år. 



En dag i studion





Design Studio I: 
Upplevelse (Maj)

Design Studio II: 
Tjänst (Mars/April)

Design Studio III: 
System (Mars/April)

Designstudios



Vad man kan få hjälp med?

• Utveckling av koncept för digitala plattformar/tjänster

– Användarstudier

– Konceptutveckling

– Utvärdering av koncept

• Mognadsgrad på koncept varierar knutet till komplexitet i uppdrag



Några tidigare beställare

se fler på hh.se/designstudio



Se fler projekt på
hh.se/designstudio



Medie- och 
kommunikationsvetenskap 
– inriktning hälsa 180 hp

• Studerar medier och 
kommunikation i olika former

• Berättande och 
uttrycksformer

• Strategisk kommunikation och 
Medieproduktion

• Vår inriktning: särskilt fokus på 
kommunikation som rör hälsa 
och livsstil



Projektarbete i Medieproduktion

• Projektmetodik och kommunikationsplanering
• Förbereder studenter för att arbeta självständigt med 

kommunikationsinsatser
• Bygger på medie- och kommunikationsteori; samt 

medieproduktion
• Studenter arbetar i team om ca fem personer
• Pågår under hela (höst)terminen

Kurs 1: Projektplanering Kurs 2: Genomförande av projekt
Kurs 3: 

Överlämning/presentation



Några tidigare och nuvarande uppdragsgivare

• Ambulanssjukvården Halland (ASH), Region Halland
• Utbildningsteamet, Hemvårdsförvaltningen i Halmstads Kommun
• Halmstads kommun, Centrala barn- och elevhälsan



Studenter på praktik



Verksamhetsförlagda studier i Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp

Termin 1: Kurser inom MKV

Termin 3: Kurser inom MKV

Termin 2: Kurser inom MP

Termin 2: Projekt inom MP Termin 6: Examensarb. MKV

Termin 4: Profilkurser hälsa

Termin 7: Praktiktermin (VFS)

År 1

År 2

År 3

År 4

• Valbar påbyggnadskurs
• Hel termin ute på praktik (fram till jul/nyår)
• Praktik omfattande ca 80 procent av heltid
• Kan innefatta någon form av projektarbete



Vad behöver företagen tänka på 
för ett samarbete med våra 

studenter?

























Pernillas slides



• Satsa på både svenska och internationella gäster –
gynnsamt att semestra i Sverige

• Håll din långsiktiga kurs

• ”Ta hjälp” – Anna Munther, Åkulla Outdoor Resort

• Fundera på vilka hinder du kan röja, och röj dem! 






