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Inledning
Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att
säkerställa att Halland har bästa möjliga förutsättningar för en positiv
utveckling har en Tillväxtstrategi för Halland tagits fram under 2014 och som
ska gälla fram till år 2020. Strategin har tagits fram och förankrats i en
omfattande process och den bygger på en analys om Hallands utmaningar och
möjligheter. Tillväxtstrategin pekar ut strategiska vägval och beskriver
prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet med att bli en än mer
attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014.

Uppföljningen av tillväxtstrategin är ett kontinuerligt arbete som ska ske
årligen. Syftet är att kunna följa hur Halland utvecklas mot de övergripande
målen och de strategiska valen i tillväxtstrategin. Resultatet från uppföljningen
kommer att ligga till grund för samtal och diskussioner på såväl regional som
nationell nivå.

Denna delrapport, som avser 2017 års uppföljning, följer upp Tillväxtstrategins
delområde Stark konkurrenskraft och statistiken kommer huvudsakligen från
Statistiska Centralbyrån (SCB), i annat fall anges källa. I de fall det är möjligt
presenteras statistiken efter kön och utrikes bakgrund. Med utrikes bakgrund
avses född i utlandet eller född i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands. Delområdet Stark konkurrenskraft innefattar även tre strategiska
val som identifierats som viktiga för att öka Hallands attraktivitet. För
respektive strategisk val finns ett antal utvalda indikatorer som redovisas i
rapporten.
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Avslutande reflektioner - Stark konkurrenskraft
Under perioden 2005-2015 ökade lönesumman per sysselsatt dagbefolkning med 35 procent från
2005 och Halland klarar därmed målet för delområdet Stark konkurrenskraft.

Hallands förädlingsvärde* för samtliga aktiebolag i länet uppgick år 2015 till 53,3 miljarder kronor
jämfört med 35,7 miljarder år 2006, en ökning med 49 procent. Halland har överlag haft en bättre
utveckling av förädlingsvärdet än riksgenomsnittets 39 procent Enligt Bisnodes analys av Halland
har länet ett alltjämt stabilt näringsliv med en liten känslighet för konjunktursvängningar jämfört
med andra regioner i landet. Halland har också haft en god tillväxt under perioden både i antal
anställda och i antal företag, en utveckling som liknar Sveriges tillväxt.

Sysselsättningstillväxten i länet drivs av företagstjänster, handel och byggverksamet som en effekt
av befolkningstillväxten samtidigt som länet är underrepresenterat framförallt i näringsgrenarna
Företagstjänster, Information och kommunikation jämfört med Sverigesnittet. Positivt är dock att
Företagstjänster ökar snabbast i antal sysselsatta under perioden men det finns fortfarande
utrymme för ytterligare tillväxt. Att öka förekomsten av tjänstesektorn i länet ger större möjlighet
för de tillverkande företagen att köpa tjänster och därmed fokusera på sin kärnverksamhet, detta
skapar konkurrenskraft i den tillverkande sektorn samt tillväxt inom tjänstesektorn. Om rätt tjänster
inte finns att tillgå inom den egna regionen finns det viss forskning som visar att företag utanför
urbana miljöer (där kunskapsintensiva tjänster ofta lokaliseras) gynnas av att samverka/nätverka
(Bjerke, Pettersson 2017). Den fysiska och digitala infrastrukturen lyfts här fram som viktiga
komponenter för att underlätta samverkan. Halland har här stora möjligheter att dra nytta av sin
närhet till storstadsnära miljöer såväl norrut som söderut.

Ytterligare vägar för att nå externa resurser som inte finns i den egna regionen är internationell
handel. Historiskt har exporten lyfts fram som en drivkraft för tillväxt samtidigt som importen
glömts bort i viss mån. Importen och i många fall handelsflöden bidrar dock som en viktig källa till
ny kunskap om teknik- och tjänsteutveckling och möjliggör till deltagande i internationella nätverk.
Halland hamnar i det nedre skiktet bland länen när det gäller andelen anställda i utlandsägda bolag
samtidigt som länet visar upp en måttlig exporttillväxt under åren 2013-2016 på 1,4 procent
jämfört med genomsnittet i Sverige på 9,5 procent, vilket innebär att tillväxttrenden är bruten på
grund av avstannad tillväxt i Norge och i en del EU länder. Antalet importföretag har dock ökat mer
än antalet exportföretag i Halland under den senaste tioårs-perioden vilket signalerar om en
fortsatt internationell medverkan. Andelsmässigt har Halland också en något större
närvärldsberoende export, framförallt till Norden och EU, än Sverigesnittet och det borde vara
betydelsefullt för Halland att stärka relationer med nya marknader framöver?

En ökning av FoU-utgifter i näringslivet handlar mycket om att säkra kompetensförsörjningen hela
vägen från skola och högre utbildning till forskarutbildning och forskning. Tillgången till
kompetens är en viktig basplatta som företagens kunskapsintensiva verksamhet vilar på.
Försämrad kompetensförsörjning i näringslivet kan på sikt försvåra företagens förmåga till
strukturomvandling och produktivitets-förbättringar och därmed deras konkurrenskraft.

I jämförelse med andra länder och EU satsar Sverige mycket på FoU då utgifterna relateras till
BNP. FoU-utgifterna uppgick till 3,3 procent av Sveriges BNP under år 2015. För Hallands del var
andelen 0,6 procent och har ökat sedan år 2007 men minskat sedan förra mätningen 2013.
Halland ligger också lågt i jämförelse med övriga län när det gäller övergången till högskola inom 3
år. Övergången har minskat både i Halland som i övriga Sverige under läsårsperioden 2000/2001-
2012/2013 och frågan blir då om detta kommer påverka Hallands näringsliv i framtiden?

Då globaliseringen och den tekniska utvecklingen utsätter tillverkningsindustrin för ett särskilt
stort omvandlingstryck står kommuner med en stor tillverkningsindustri inför delvis annorlunda
utmaningar än kommuner som domineras av tjänstenäringar. Ett sätt, som även OECD lyfter fram,
är att stimulera lokala och regionala innovationssystem/kluster som underlättar samarbete mellan
företag och kunskapsleverantörer. Samarbete som stödjer omställningsarbete, ökad specialisering
och kompetens-försörjning. Inom flera av Hallands styrkeområden pågår arbete för att stimulera
liknande system vilket är positivt.

*Förädlingsvärdet brukar beskrivas som försäljning minskat med inköp av varor och 
tjänster samt avskrivningar.



Halländska styrkeområden
Den Halländska styrkeområdet Skog & Trä visar fortfarande på en sämre tillväxt i förädlingsvärde
under perioden 2007-2015 jämfört med det övriga näringslivet samt övriga styrkeområden i
Halland. Lönsamheten har dock förbättrats sedan 2014 för Skog & Trä som helhet genom att
arbeta med effektivisering och teknisk utveckling. Flera av styrkeområdena har också haft en
bättre utveckling av förädlingsvärdet än Sverigesnittets 26,5 procent. Styrkeområdena
Besöksnäring, Hälsoinnovation och Livsmedel visar också på en fortsatt god sysselsättnings- och
företagstillväxt under perioden 2007-2015. Styrkeområdet Skog & Trä har en god företagstillväxt
men dras med en svagare sysselsättnings-utveckling.

Trots en god utveckling för de flesta styrkeområdena så finns orosmoln för framtida rekrytering.
Under 2017 har Kompetensplattform Halland tillsammans med WSP tagit fram yrkesprognoser
inom fem branscher i Halland fram till 2025. Branscher som ingick i prognosen var Tillverkning,
Utbildning, Hälso- och sjukvård, Besöksnäring och Gröna näringar. Fram till 2025 är det framförallt
pensionsavgångar som ligger till grund för framtida rekryteringsbehov. Störst rekryteringsbehov
kan förväntas inom branschen Utbildning följt av Gröna näringar samt Hälso- och sjukvård.
Inledningsvis av perioden är det minskande pensionsavgångar inom Besöksnäring och Gröna
näringar men från år 2020 ökar avgångarna. Flera av Hallands styrkeområden kommer att beröras
i olika stor omfattning varför fortsatta insatser för att klara kompetensförsörjningen behövs. För
ytterligare information se (Kompetensförsörjning Halland).

Livsmedel
Det pågår en stark strukturförändring inom livsmedelsnäringen med effektivisering, rationalisering
och teknisk utveckling. Detta kan delvis förklara minskad sysselsättning i delar av branschen.
Hösten 2016 påbörjades ett arbete med att ta fram ett halländskt livsmedelsprogram med ett
brett deltagande från företag och aktörer i den halländska livsmedelskedjan. Huvudsyftet med
programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom
livsmedelssektorn i Halland. De grundläggande målsättningarna utgår från Tillväxtstrategi för
Halland. I ett första steg har gemensamma målbilder och visioner tagits fram. I ett nästa steg har
förslag på insatser och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats som ska bidra till
att stärka konkurrenskraften och övriga målsättningar. Dessa är:
• Från vara eller tjänst till konsument; vilket bl.a. innefattar logistik- varumärkes- och

innovations-utvecklingsinsatser.
• Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former; inriktning mot måltidsturism.
• Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer.
• Kompetens; stora insatsbehov längs hela kedjan och en grundförutsättning för branschens

fortsatta utveckling.

Den Halländska Livsmedelsprogrammet ligger väl i fas med den Nationella Livsmedelsstrategin.
Den senare omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat
öka produktionen av livsmedel och öka lönsamheten, exporten, innovationskraften i
livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Skog & Trä
Skogs- och träindustrin utvecklades sämre under perioden 2007-2015 jämfört med det övriga
näringslivet samt övriga styrkeområden i Halland. Näringsgrenen är starkt exportberoende och
väldigt konjunktur-känslig, vilket märktes på sågade trävaror i samband med arabiska våren,
eftersom Mellanöstern och norra Afrika är en stor exportmarknad för sågat virke.
Husbyggnationen gick ner inte bara i Sverige efter finanskraschen 2008, vilket också drabbade
sågverksamheten. Under 2015-2017 har situationen börjat stabilisera sig i stora delar av
Mellanöstern, särskilt Nordafrika, och exporten har börjat komma igång dit igen. Detta i
kombination med en stark byggsektor både i och utanför Sverige ger en positiv utveckling för
sågverksindustrin.

Det är framförallt inom delområdet papper och massaindustri som kämpar med
lönsamhetsproblem. Papper för tryck står för ungefär en tredjedel av allt papper- och massa
som tillverkas, och de volymerna har stadigt minskat sedan 2005, som var ett toppår för svensk
pappersproduktion. I och med digitaliseringen finns det ingen anledning att tro att den trenden
kommer att vända. Däremot har förpacknings-papper och kartong ökat under samma period.

Besöksnäring
Även om det går bra för de halländska besöksnäringsföretagen ökar konkurrensen om
besökaren. Hallands kommersiella antal gästnätter är oförändrat mellan år 2015 och 2016. För
att stå sig stark i konkurrensen måste Halland samverka på flera håll. Samverkan inom och över
kommun- och region-gränser är en förutsättning för att öka antalet besökare till Halland.
Antalet besökare per capita i Halland är fler än vad våra närliggande regioner har, så som Skåne
och Västra Götaland. 85 % av Hallands besökare är nationella gäster, främst från Västra
Götaland, Skåne och Småland. Övriga 15 % av våra besökare är internationella gäster, främst
från Tyskland, Norge och Danmark. Idag har Halland en markant ökning av gäster under juli
månad. Internationella gäster spenderar mer pengar och har möjlighet att resa på andra tider på
året än nationella gäster, vilket gör det viktigt att öka antalet internationella för att få en större
spridning över året i våra gästnätter. Ett inledande arbete är påbörjat med Visit Sweden.
Insatserna syftar till att öka kännedomen om Halland, i första skedet i Norge och Danmark som
är våra närmarknader.

http://www.regionhalland.se/om-region-halland/fakta-statistik/kompetensforsorjning/


En utmaning som vi sett i undersökningar är att halländska gäster inte överträffas i sina
förväntningar när de upplever och besöker Halland. Att arbeta med värdskap samt skapa
fler intressanta upplevelser är två av flera grundstenar för att öka gästupplevelsen. Ett
arbete för att öka värdskapet och skapa ett ”vi”, har genomförts tillsammans med
besöksnäringsföretagen genom en värdegrundsprocess som mynnat ut i ”Våra gäster är
allas gäster”. Denna bygger på Stolthet, Engagemang och Professionalism. Denna
värdegrund erbjuds alla verksamheter inom den halländska besöksnäringen. För att
implementera detta lanseras en digital värdskaps-utbildning i slutet av 2017.

Två 3-åriga EU-projekt är ingång i Halland. 1 februari 2017 startade Kompetens Destination
Halland. Projektet består av 4 delar som alla på olika vis syftar till att stärka företagens
kompetens och konkurrenskraft. Utöver dessa 4 delar provas en modell för att få personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden att på ett enklare sätt kunna få ett insteg i
besöksnäringen. Såväl fack-förbund som Arbetsförmedlingen på nationell nivå visar intresse
för modellen. Ett år tidigare, 1 januari 2016, startade Destination Halland 2020 som syftar
till att öka kännedomen om Halland samt skapa nya modeller för att utveckla
besöksnäringen. Utgångspunkten i utvecklingen är gästens behov. Målet är att jämna ut
topparna i besöksstatistiken så att vi får fler besökare och en ännu starkare och mer
konkurrenskraftig besöksnäring i Halland.

Hälsoinnovation
Inom området Hälsoinnovation kan vi se en fortsatt mycket god utveckling inom de flesta
delområden. Inom området vårdtjänster beror sysselsättningsutvecklingen till stor del på
att fler områden privatiseras och det sker en förflyttning från offentlig sektor till privat
sektor. Inom den tillverkande sektorn ser vi samma utveckling som inom tillverkning totalt,
vilket innebär att produktiviteten ökar medan sysselsättningen går ner. Detta som en effekt
av automatisering och effektivisering. Området suger upp en stor andel högutbildad
personal, vilket är intressant då en av Hallands utmaningar är en svag matchning mellan
högutbildad arbetskraft och näringslivets efterfråga.

En fortsatt satsning på Hälsoteknikcentrum ger förhoppningsvis på sikt effekter på både
antalet nya företag inom området samt på företagens innovativa förmåga. Även övriga
kopplingar till forskning och utbildning inom bland annat Högskolan i Halmstad kan bidra till
kompetensförsörjning och attraktivitet inom området. Vård och omsorgs förmåga att agera
beställare och testbäddar är avgörande för framtiden inom detta område. Den relativa
hanterbarheten i Halland kan skapa stora fördelar för både den offentliga vården och
omsorgen såsom för näringen, vilket kan skapa en än starkare profil inom området.



Lönesumma per sysselsatt dagbefolkning
En indikation på regioners konkurrensförmåga ger arbetsproduktiviteten, som här uttrycks som lönesumma
per sysselsatt dagbefolkning i regionen. Halland hamnar på en tredjeplats bland länen när vi tittar på
förändringen från år 2005. I faktiska kronor ligger Halland lågt i förhållande till andra län och den viktigaste
förklaringen till det är länets stora arbetspendling till kringliggande län. Halland har en stor utpendling av
högavlönade och en stor inpendling av lågavlönade samtidigt som länet är väl representerat inom de areella
näringarna och handeln (näringsgrenar som ofta erbjuder deltidsarbete och ungdomsjobb). Halland ligger
också i topp i landet när det gäller andelen egenföretagare (som ofta tar ut låga löner).
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Bruttoregionprodukt (BRP)
BRP är ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor produktionen är
inom en region. En majoritet av Sveriges län visade volymmässiga
ökningar av bruttoregionprodukten för 2014. Storstadslänen stod för
de största volymökningarna i BRP medan Halland visade en
volymmässig minskning med -0,2 procent. Även för BRP per sysselsatt
hamnade Stockholms län högst med 1 018 000 kronor i löpande pris.
Förutom Stockholms län hade Norrbottens län högre BRP per
sysselsatt än riksgenomsnittet som år 2014 uppgick till 831 000
kronor. Gotlands län hade med 590 000 kronor lägst BRP per
sysselsatt. Halland hamnar också lågt i BRP per sysselsatt med
702 000 kr.

Branschstrukturen påverkar BRP per sysselsatt. En region med stor
andel kapitalintensiva branscher, med höga driftsöverskott i
kombination med få anställda, har vanligtvis relativt hög BRP per
sysselsatt. En region med stor andel sysselsatta i offentliga
myndigheter eller i branscher med låga, eller rentav negativa,
driftsöverskott tenderar därmed att ha relativt låg BRP per sysselsatt.
Halland är överrepresenterat i andel sysselsatta inom areella
näringar, handel och byggsektorn vilket kan förklara ett lågt BRP per
sysselsatt.
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Tillväxt och lönsamhet i Hallands näringsliv
Förädlingsvärdet brukar beskrivas som försäljning minskat med inköp av varor och tjänster samt
avskrivningar. Hallands förädlingsvärde för samtliga aktiebolag i länet uppgick år 2015 till 53,3
miljarder kronor jämfört med 35,7 miljarder år 2006, en ökning med 49 procent. Halland har
överlag haft en bättre utveckling av förädlingsvärdet än riksgenomsnittets 39 procent och enligt
Bisnodes (Simpler) analys av Halland har länet ett alltjämt stabilt näringsliv med en liten
känslighet för konjunktursvängningar jämfört med andra regioner i landet med liknande
näringslivsstruktur.

Halland har också haft en god tillväxt under perioden både i antal anställda och i antal företag,
en utveckling som liknar Sveriges tillväxt. Samtliga kommuner, förutom Hylte, har god
konkurrenskraft år 2015 och en god tillväxt i förädlingsvärde sedan 2006. Laholm och Hylte har
backat i förädlingsvärde på senare år men vi ser en ökning av förädlingsvärdet från 2014 vilket
är positivt. Hylte påverkas fortfarande mycket av Stora Enso som är den dominerande
arbetsgivaren bland aktiebolagen.
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Branschstruktur
Branschstrukturen i Halland visar att länet är underrepresenterat i näringsgrenarna
Företags-tjänster, Information och kommunikation samt Finans/-Försäkring.
Handel, Jordbruk och Bygg är exempel på näringsgrenar där Halland har en större
andel sysselsatta än riksgenomsnittet. Kvinnorna i Halland är överrepresenterade
inom Vård och omsorg samtidigt som männen är överrepresenterade inom
Tillverkning och Bygg. Under de senaste årtiondena har det skett en snabb
förskjutning av sysselsättning från tillverkningsindustrin till offentlig samt privat
tjänstesektor. En förklaring till denna utveckling är produktivitetsförbättringar
inom industrin i kombination med outsourcing av mindre kvalificerad produktion
och ett ökat fokus på kärnverksamheten i industriföretagen. Mönstret i Halland
visar också på denna förskjutning. Sysselsättningen inom tillverkning minskar
medan tjänstebranscher ökar.
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Nyföretagande
Nyföretagande i Halland uttryckt som antal nya företag per 1000 invånare, ligger på samma nivå som
Sverige i genomsnitt år 2016. Etableringsfrekvensen är klart högst i Stockholms- och Gotlands län.
Halland ligger totalt sett på fjärde plats. Etableringsfrekvensen har också ökat under perioden med
några tidsseriebrott för år 2007 och för år 2010. Fortfarande är det en högre etableringsfrekvens bland
män än bland kvinnor såväl i Halland som i övriga Sverige.
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FoU-investeringar
EU 2020-strategins andra mål är att till år 2020 höja de kombinerade offentliga och privata
investeringarna i forskning och utveckling (FoU) till 3 procent av bruttonationalprodukten
(BNP). Sverige har satt det nationella målet till 4 procent av BNP. I jämförelse med andra länder
och EU satsar Sverige mycket på FoU då utgifterna relateras till BNP. FoU-utgifterna uppgick till
3,3 procent av Sveriges BNP under år 2015. För Hallands del var andelen 0,6 procent och har
ökat sedan år 2007 men minskat sedan förra mätningen 2013. I Sverige bedrevs 2015
merparten av den totala FoU verksamheten i länen Uppsala Östergötlands, Västra Götalands
och Stockholms län. De län med högst FoU-utgifter har både större lärosäten och många stora
multinationella företag.

Halland har en småföretagsstruktur utan multinationella företag och stora lärosäten vilket kan
vara en delförklaring till den låga FoU-investeringen. I Halland år 2015 stod företagens FoU-
investeringar för 73 procent av de totala investeringarna jämfört med Sveriges 70 procent.
Lärosäten i Halland stod för 21 procent jämfört med Sveriges 27 procent.
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Tillväxt och lönsamhet i styrkeområden Halland
Positionen i diagrammet visar hur bra företaget går. Ett företag som ligger på ett Simplerindex 1 går lika bra som
genomsnittet av företagen i Sverige. Företag eller branscher i den övre delen av diagrammet (index >1) har svårt att
skapa lönsamhet medan företag i den nedre delen av diagrammet (index <1) kan skapa vinster utöver en
genomsnittlig (medel)-ersättning till aktieägarna. Tillväxten hos företagen mäts i tillväxt i förädlingsvärde. Storleken
på bubblan motsvarar förädlingsvärdets storlek. Skogs-och Träindustrin har haft en sämre tillväxt i förädlingsvärde
under perioden 2007-2015 jämfört med det övriga näringslivet samt övriga styrkeområden i Halland. Lönsamheten
har dock förbättrats sedan 2014 för Skog & Trä som helhet genom att arbeta med effektivisering, rationalisering
och teknisk utveckling. Flera av styrkeområdena har också haft en bättre utveckling av förädlingsvärdet än
Sverigesnittets 26,5 procent.
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Styrkeområden (Sysselsättning och företagstillväxt)
Styrkeområdena Besöksnäring, Hälsoinnovation och Livsmedel visar på en fortsatt god sysselsättnings- och
företagstillväxt under perioden 2007-2015. Styrkeområdet Skog & Trä har en god företagstillväxt men dras med en
svagare sysselsättningsutveckling. För de tre förstnämnda har sysselsättningen också varit bättre än det halländska
näringslivets snitt. Utvecklingen av förädlingsvärdet per anställd visar att produktiviteten ökat i styrkeområdena, det
vill säga att vi skapar allt större värden per anställd. Stigande produktivitet är en förutsättning för ökad
konkurrenskraft och på kort sikt påverkas den av konjunktur-svängningar, vilket syns tydligt inom Skog & Trä. Under
perioden 2007-2015 har Besöksnäring och Livsmedel haft en god utveckling av produktiviteten (25 respektive 21 %).
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Övergång till högskola
I Halland var andelen studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret
2012/2013 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år 36,9 procent mot Sverigesnittets
42,5 procent. Kvinnor har generellt en högre övergångsfrekvens än män. Drygt 42
procent av kvinnorna i Halland gick till högskolestudier inom 3 år medan andelen män
uppgick till 32 procent. Övergångsfrekvensen har minskat både i Halland som i övriga
Sverige under läsårs-perioden 2000/2001-2012/2013. Minskningen gäller också för båda
könen.
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Exportutveckling för varor
År 2016 låg Halland på 16 plats i exportvärde för
varor bland Sveriges län och den totala
varuexportvolymen från Halland minskade med -
6,1 procent från 2015. Halland har haft en måttlig
exporttillväxt under åren 2013-2016 på 1,4 procent
jämfört med genomsnittet i Sverige 9,5 procent,
vilket innebär att tillväxttrenden är bruten på grund
av avstannad tillväxt i Norge och i en del EU länder.
I Halland finns det idag 1 520 exporterande företag,
vilket är en ökning med över 16 procent sedan
2005. Ökningen har dock varit större för antal
importföretag, 64 procent. Trenden är liknande i
övriga Sverige. I Halland är exporten väl
differentierad med en viss betoning på maskiner
och träindustri. Tittar vi på andelen
varuexporterande företag till olika marknader ser
Halland ut ungefär som i Sverige i stort. Europa och
Norden är de marknader dit flest företag
exporterar och importerar varor och har så varit
över en längre tid. (Källa: Business Sweden)
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Utlandsägda bolag
Det utländska ägandet i det halländska näringslivet är ytterligare en indikator på näringslivets
internationalisering. Definitionen av ett utländskt företag är att mer än hälften av aktiernas
röstvärde innehas av en eller flera utländska ägare. I Halland svarar utländska företag för 16
procent av antal anställda år 2016. Det är en ökning med fyra procentenheter från år 2000 men
under riksgenomsnittet båda åren. Nationellt är det utländska ägandet koncentrerat till
storstadsregionerna men även Västmanland och Kalmar län har en större närvaro av utlandsägda
bolag jämfört med riksgenomsnittet. I stora drag är det annars en trend att det utländska
ägandet ökar i Sverige.

(Källa: Tillväxtanalys)
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