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Inledning
En lokalekonomisk analys (LEA) kan liknas vid en ekonomisk marknadsun-
dersökning. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i 
bygden och hur stor del av köpkraften går till aktörer utanför bygden.

Analysen är ett verktyg som visar vad våra medvetna val kan göra för att 
skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet av den lokalekonomiska 
analysen kan sedan användas till att upprätta en lokal handlingsplan.

En LEA ger en faktabaserad analys som skapar en objektiv bild av läget och 
lägger grunden för riktning och insatser för den framtida utvecklingen av 
bygden. Som underlag för analysen har det geografiskt område som omfattar 
det som var Hassela socken använts.

Målgruppen för denna LEA är Hasselabor, familjer som vill flytta hit, företagare, 
verksamhet i kommunal regi, politiker, ideella föreningar och hela lokalsamhället.

Att utveckla Hassela är en förutsättning för att bygden ska växa och frodas 
men också ett sätt att visa både oss som bor här och de som söker en trygg 
och stark ort att bygga sin framtid i att vi är ett bra alternativ med stor 
potential för ett rikt och härligt liv.

Hasselas historia
Många stora namn och framgångsrika människor har fostrats 
i Hassela genom generationerna där alltifrån politiker (Arthur 
Engberg - startade Rikteatern), kulturmänniskor (Arthur Haze-
lius – grundare av Skansen) utvandrare (Joris-Pelle –inspiratör 
till Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna”) fram till dagens OS guld-
medaljör André Myhrer. Den djupa Hälsingemyllan i Hassela 
har och kommer att skapa stora personligheter med mycket 
att tillföra.

Hassela har rötter från medeltiden. Redan på 1200-talet 
byggdes kyrkan och därefter har bygden växt och utvecklats.

Från början var jordbruket den ledande näringen: Den 
skyddade miljön i kombination med bra vattenleder, goda 
möjligheter till fiske och i viss mån utvinnande av sjömalm, 
gjorde bygden mer eller mindre självförsörjande.
Under de följande århundradena har näringarna diversifierats 
och utvecklats utifrån ortens resurser. Linet växlades ut 
mot skogsbruk och gårdarnas självförsörjandegrad ökade 
ytterligare. De för landskapet typiska Hälsingegårdarna 
utvecklades även i Hassela med sin unika struktur som själv-
försörjande generationsgårdar.

I takt med att samhället utvecklats har bygden också 
utvecklats, inte alltid i tillväxt men alltid med blicken framåt. 
Den nya kyrkan uppfördes under 1820-talet bidrog till att 
Hassela nästan dubblades till ytan. Från krigsslutet fram till 
1960-talets slut tillkom en stor central skola, och en stark 
skogsindustri och en brandstation. Nästa led i utvecklingen 
kom under 80-talet då en av Sveriges modernaste skidan-
läggningar byggdes och driftsattes och som idag går under 
namnet Hassela Ski Resort. Anläggningen var före sin tid 
och var först i Sverige att erbjuda ett äventyrsbad och hade 
skärmflygning på somrarna långt innan det blev stort. Från 
90-talet har Plyfa AB utvecklats till en världsledande 
producent av faner till parkettgolv.
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Nuläge, utmaningar och hot

Nuläge
Hassela har drygt 800 människor (444 män och 367 kvinnor 2016) som får 
sin försörjning från 162 företag och lokala uppdragsgivare. Till det kommer 
en omfattande arbetspendling både in och ut från bygden.

Styrkor
•  Tillgängligheten. Pendlingsavståndet till Hudiksvall, Sundsvall och Delsbo är 
under 45 minuter. Det gör Hassela till fungerande resmål/bostadsort större 
delen av norra Hälsingland och Medelpad.

•  Hälsingeandan. Hassela är en utpräglad Hälsingebygd med vana att lita på 
den egna förmågan.

•  Stark industri. Den stora mängden företag ger en diversitet av kompetens och 
skapar ekonomisk uthållighet som gör att bygden klarar omvärldsförändringar väl.

Hotet – en minskande befolkning. 

Lösningen – satsa på de unga!
Det enda hotet mot ett brett och livskraftigt företagande med goda utveck-
lingsmöjligheter inom alla näringsområden är befolkningsstrukturen.

Kvinnor visar vägen
Som på många platser ökar könsskillnaden i befolkningsstrukturen. Unga 
kvinnor väljer i större utsträckning än unga män högre studier och det svaga, 
men växande utbudet av kvalificerade arbetet lokalt lockar främst män 
medan många välutbildade kvinnor lämnar bygden.

Lösningen är att lyfta fram och stödja de driftiga unga kvinnorna samt höja 
studieresultat och därmed kompetensen hos våra unga män. Det finns plats 
för kvalificerad arbetskraft i Hassela. Framhåller vi det blir våra välutbildade 
ungdomar ambassadörer som återvänder efter studierna och lyfter Hassela.

Boendealternativen är en utmaning
Det finns en akut brist på boendealternativ då många fritidshus inte är till-
gängliga på marknaden. Å ena sidan bidrar de nästan 440 fritidshusägarna 
till den lokala ekonomin, direkt och via ROT och RUT tjänster. Å den andra 
bromsar de flyttkedjor och nyinflyttning.

De låga fastighetspriserna en stark orsak. Värdet av ett fritidshus i Hassela 
är i klass med en ny mellanklassbil och det gör att natur- och anknytnings-
värdet är mer lockande än försäljningspriset.
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Utbud inom kultur, 
fritid och föreningsliv
Kommersiell service
I Hassela finns matvaruaffär, bensinstation, ombud för spel, apotek samt 
systembolaget och därtill postombud för DHL, Schenker och Postnord. Här 
finns också pizzeria, servering med fullständiga rättigheter, kontantautomat, 
två Campingar, flera mindre vandrarhem, Bed & Breakfast, frisör, VVS, målare, 
ett flertal snickare, brädgård, timmermän, och Trygghetsboende. Under 
sommaren tillkommer Café och under vintern är hotellet öppet med 
restaurang och bad.

Offentlig Service
Förskola, F-6 skola, hemtjänst, bibliotek och vissa omsorgstjänster (som 
sjukgymnastik och terapi).

Kulturell Service
Museer, kulturbärande föreningar, historievandringar, pilgrimsmål, sommar-
trädgård, teaterföreställningar.

Arbetsmarknad 
och försörjning 
Befolkningsnivån i Hassela är relativt stabil men åldrande. Höga födslotal och 
inflyttning av barnfamiljer mattar den utvecklingen och skapar tillväxt i åldrarna 
0-16 och 25-35.
Den sammanräknade förvärvsinkomsten och den disponibla inkomsten ligger 
under rikssnittet. Den disponibla årsinkomsten för en familj i Hassela ligger på 
276 tkr (median) jämfört med Nordanstig på 301 tkr och ett snitt i riket på 347 
tkr (år 2015). Av 162 företag i bygden är 136 enmansföretag.

Löneläget för kvinnor är lägre än för män med undantag för kvinnor 16-24.

Av 530 förvärvsarbetare och företagare har 207 sina arbetsplatser i 
Hassela medan 145 pendlar in till arbete och 139 pendlar ut. Behovet av 
personal, framförallt kvalificerad sådan ökar i flera branscher och den trenden 
ser ut att fortsätta.

Arbetsgivarna
Största arbetsgivaren i Hassela är Plyfa AB med drygt 90 anställda utöver det 
finns flera företag med mellan 5 och 30 personer där Coop, Hassela skogsen-
treprenad, Hassela Ski resort samt kommunen (skola/omsorg) är de största. 
Hassela är en otroligt diversifierad bygd med många företag i många näringar. 
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Pengarna lägger vi på 
Utifrån den lokalekonomiska analysen står sig Hassela bra på sina fast boende 
och de återkommande fritidshusägarna men guldkanten vad gäller service, 
arbetsmarknad och välstånd kommer sig av besöksnäringen.
Detta ser man tydligt vid en analys av hur stor omsättningen är i den lokala 
ekonomin i jämförelse med den tillgängliga köpkraften hos de som bor i Hassela.
Våra 401 hushåll med en medianinkomst på 276 tkr ger en total köpkraft på 
110.7 miljoner kronor.
Av varje 100-lapp vi har att tillgå spenderar Hasselas befolkning 31 kr i bygden, 
besöksnäringen lägger 23 kr medan 47 kr läggs på varor och tjänster utanför 
bygden.

Möjligheter & potential 
Förutsättningarna för ett starkt och växande Hassela är goda och möjligheterna 
ligger inom alla områden men främst i en ökad och mer samordnad besöksnäring 
där vinterturismen växer och ”blöder över” till fler och fler året runt aktiviteter.
Det övriga näringslivet är beroende av en hög och gärna ökande lokal köplojalitet.

Lite statistik
(Samtlig statistik kommer från SCB, Statistiska Centralbyrån)



Vision 2025 
Hassela är orten där vägar och människor möts!

År 2025 har vi dragit full nytta av Hasselas tillgänglighet. 
Näringslivet blomstrar och näringsgrenarna drar nytta av varan-
dra. Vår attraktiva natur och rika fritidsliv lockar människor att 
bo och verka här och besökare återvänder både sommar och vinter 
för att njuta av allt från fiske och bad till skotersafari och alpin 
skidåkning. Det är lätt att nyetablera, få kontakter och tänka nytt. 

Allt detta ger ett växande näringsliv med likvärdiga löner och 
utvecklingsmöjligheter för alla.

Konkreta förslag för 
en rikare framöver
Köptrohet: Lite betyder mycket! 

Högre köpkraft: Inflyttning och en starkare besöksnäring ger bygden större 
omsättning och skapa en positiv inkomstutveckling.

Bostadslyftet: Med lägenheter, småhus, lantbruksfastigheter och trygghets-
boende i Hassela blir det lätt att hitta rätt bostad. Högre fastighetsvärden 
är en förutsättning för snabbare flyttkedjorna.

Infrastruktur: Bredband via fiber, upprustning av väg 305 och 307 samt en 
kollektivtrafik som ”synkar” med anslutningarna mot tåg och buss förbättrar 
möjligheterna för boende i och arbetskraftspendling till och från Hassela.
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 Välkommen till Hassela
www.hassela.se


