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Nationellt uppmärksammade Helsingborgsföretag
Hösten har inneburit ett prisregn över Helsingborgsverksamheter - Väla Centrum blev både i Fastighetsbarometern utsett till landets bästa hyresvärd för elfte året i rad samt vann NCSC Awards CSRpris för sitt hållbarhetsarbete; Chocolatte tog hem nya pris, silver och brons, i International Chocolate
Awards; nyligen etablerade IT-konsulten Consid blev Sveriges Bästa Arbetsgivare för medelstora
bolag, Floretten MECA Bilservice blev utnämnd till Årets Serviceverkstad, Holy Greens blev Årets Hälsokrog på Restauranggalan och Maria Nilas VD Marcus Wikström utsågs till södra Sveriges främste
entreprenör i EY Entrepreneur Of The Year. Priserna är ett kvitto på livskraftiga, innovativa och duktiga
företag i området.
Som grädde på moset prisades staden för trygghetsarbetet under kväll och natt kring Mariatorget och
Helsingborg C, och tilldelades utmärkelsen Årets Purple Flag-stad 2018 utsedd av Svenska Stadskärnor. Arbetet går nu vidare på Söder.

Fysiska möten fortsatt relevanta i rätt paketering
Handel och konsumenttjänster är två områden i stor omställning just nu, där olika aktörer provar en
mängd olika lösningar. I en tid när kundens behov och upplevelse görs alltmer centralt, ses flera lokala
exempel på hur ett ökat kundfokus ger annorlunda erbjudanden. Hur Castillo öppnar en restaurang på
Väla utanför köpcentrumets ordinarie öppettider, hur Besikta bilprovning öppnar besiktningsstation i
anslutning till samma köpcentrum, hur elgrossisten Storel börjar med dygnet-runtöppet för yrkespersoner och hur Gents satsar i starkt i city med utvidgade öppettider från 06-20 för att möta efterfrågan
på salongen – alla är exempel på att anpassa sig till var och när kunden befinner sig, men också på
vikten av att smälta samman handel och service.
Ett ytterligare exempel är hur gallerian SöDER under hösten äntligen öppnat efter flera års renovering.
Fokus ligger lika mycket på service, mat och underhållning som på handel, vilket ligger väl i tiden. Två
flugor i en smäll för kunden, men också en besöksanledning i sig som gör att köpet görs just där snarare än från vilken aktör som helst digitalt.
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Spännande innovationsmiljöer
Det finns flera goda initiativ för att gynna lokal innovation och stimulera goda idéer. Utmaningen ligger
dels i att skapa livskraftiga bolag, dels i att få dem att fortsätta utvecklas i Helsingborg för att skapa
lokal sysselsättning och tillväxt.
Höstens bolag i företagsacceleratorn Think Accelerate är i full gång. Totalt valdes tio nya bolag från
sex olika länder ut bland över 200 sökande, som nu får chansen att under tre månader snabbutvecklas. Redan nästa vecka den 11 december ges bolagen möjlighet att presentera sin affärsidé för investerare och övriga åskådare på HBGTech.
Samtidigt har åtta nya sociala företag gått igenom SoPacts acceleratorprogram för sociala entreprenörer och getts möjlighet till rådgivning och testmiljöer för att utveckla lösningar på samhällets utmaningar. Höstens företag arbetar inom psykisk hälsa, tillgänglighet, hållbart mode och integration och
presenterar sina affärsidéer på Impact Day samma dag som ovan, den 11 december.
IT-bolaget Edument har startat en egen teknikhubb för innovationsbolag, med stöd i ekonomi, marknadsföring och affärsutveckling. Satsningen siktar på att knyta till sig smarta idéer och generera
innovationer, som företaget på sikt kan investera i.

In i framtiden
Det saknas såklart inte lokala exempel på innovationer som redan är i bruk! Ett axplock nedan:
Äntligen kom den unika högintensiva batteridriften på plats – och vips så var färjelinjen till Helsingör istället ForSea. Halverade utsläpp och minskat buller innebär en bättre innerstadsmiljö, och
prisades nyligen med Helsingborgs stads miljöpris.
Likaså är sophanteringsföretaget Bintels lösning med digital soptömning med smarta sopkärl och
därpå effektiviserad ruttplanering i full gång med både kostnads- och miljövinster.
Vattenreningsföretaget Axolot är nu börsintroducerade och gör en snabb expansion med sina uthyrningsbara anläggningar.
Biohax International som arbetar med implanterade chip har fått stor internationell uppmärksamhet
under året och öppnar nu ett kontor i London.

Foto: Anders Ebefeldt
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Starka band till omvärlden
Helsingborg har ett strategiskt läge med stark infrastruktur som sammanbinder med marknader
bortom regionen. Glädjande är därför att Helsingborgs hamn utökat med ytterligare ett veckoanlöp,
med fokus på export. Fler reguljära linjer innebär tätare länkar till omvärlden och förutom en satsning
utifrån existerande behov, innebär detta en utökad möjlighet för företag med transportbehov till och
från Helsingborgsregionen.
Som uppmärksammades i förra utskicket så är logistik är en stark bransch med flera av stadens större arbetsgivare och totalt 5 500 anställda. Förutom flera stora nyheter under vår och sommar så blev
det under hösten klart bland annat med att Postnord bygger nytt logistikcenter på 30.000 kvm på Väla
södra, medan Nowaste logistics och Catena bygger en 11.000 kvm stor anläggning på Tostarp – bägge för tredjepartslogistik åt en växande e-handel. I handelns omvandling stärks logistikens nyckelroll
ytterligare, och i samspelet däremellan spelar Helsingborg en allt starkare roll.

Det är här det händer
I slutet på oktober var det premiär för Industrinatten i Helsingborg, där runt 500 ungdomar och arbetssökande fick möjlighet att möta tretton industriföretag på en mässa och därpå följande studiebesök.
Ett viktigt nationellt event som arrangeras lokalt för första gången, och som syftar till att visa upp och
ändra bilden av industrin, branscher som står inför stora kompetensutmaningar framöver.
Helsingborg har en stark IT-sektor och i november arrangerades det första Techella, ett nätverk för
kvinnor inom IT. Totalt deltog över 60 personer och fler evenemang är planerade längre fram. Månaden innan arrangerades det närliggande Sigma Smart Women Society. Viktiga initiativ i en sektor med
ojämn könsfördelning både inom utbildning och arbetslivet, där många dessutom lämnar tidigt för att
sedan inte återkomma. Detta samlar och stärker branschen lokalt med breddade nätverk och bidrar
på sikt förhoppningsvis till att bryta snedvridningarna.

4

Fler i arbete
Helsingborg är Sveriges tionde största arbetsgivarkommun och över 72 000 har sin arbetsplats i
Helsingborg, en ökning med 14% eller närapå 9 000 sedan 2010. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet
sysselsatta med 1 315.
I samband med den starka befolkningsutvecklingen går det glädjande nog att se en stabil utveckling
av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (boende i kommunen med arbete). Sysselsättningstillväxten har utvecklats kraftigare än befolkningstillväxten under 2000-talet, och har accelererat under de
senaste åren.
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Fler företag
Under 2018 fram tillochmed november var antalet nyregistrerade företag i Helsingborg 957. Det är
precis lika många som motsvarande period under fjolåret, samtidigt som man ser en nedgång både
regionalt och nationellt. Att det startas företag är viktigt, men minst lika viktigt är att de företag som
startas fortsätter att utvecklas.
Om ditt företag behöver hjälp att växa finns det i vårt nätverk olika aktörer som kan stötta, dels i form
av hjälp att hitta kapital och kompetens såsom Almi, Connect eller Tillväxt Helsingborg, eller genom
tillväxtfokuserade utbildningar genom Business academy. Är ditt företag tech-orienterat finns ThinkAccelerate dit du som företag ansöker om att bli antagen till ett 3-månaders program. Är företaget inom
e-handel finns e-handelsinkubatorn på E-commerce Park of Sweden.

Antal nyregistrerade företag jan-aug (AB, E, HB, KB)
2014

2015

2016

2017

2018

Δ17-18

Helsingborg

958

838

959

957

957

0,0%

Skåne

7 293

7 311

7 871

7 737

7 508

-3,0%

Sverige

56 465

57 931

62 609

62 108

58 378

-6,0%

Familjen Helsingborg
(Nordvästskåne)

1 927

1 799

2 005

2 016

1 912

-5,2%

Källa: Bolagsverket
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En välbesökt stad
Det händer en del i besöksnäringen i Helsingborg just nu. Stadens enda camping Råå vallar investerar
i en ny serviceanläggning för 8 miljoner, klar inför sommarsäsongen 2019. Hotell Helsing nyöppnade
nyligen som The Vault, inklusive två upprustade restauranger. Och runt hörnet arrangeras stadens
första Kallbadsvecka 31/1-5/2 2019. Allt detta i ett läge där besöksnäringen går fortsatt starkt lokalt,
regionalt och nationellt.
När det gäller de preliminära siffrorna för januari-oktober 2018 så har Helsingborg ökat antalet gästnätter mot föregående år med +1,2% till 688 508. Med de stora gästnattsvolymerna under året passerade ser ut som att det efter ett par starka år har planat ut något. Tillväxten fortsätter mot de redan
höga nivåerna, men ligger lägre än för Skåne (4,3%) och riket (3,6%). Under fjolåret hade Helsingborg
med 771 000 gästnätter den högsta besökssiffran någonsin, och årets siffra förväntas landa i ungefär
samma härad eller med en blygsam ökning på runt 5-10 000 fler.
Beläggningsgraden för stadens hotell under i år hittills är sammanräknat 68,7%, +1,5 procentenheter.
Det en mycket bra siffra, högre än de flesta andra jämförbara städer samt Skåne- och rikssnittet (62,3
respektive 59,3).

Gästnätter januari-oktober 2018
Gästnätter totalt

Utveckling totalt

Svenska
gästnätter
utveckling

Internationella
gästnätter
utveckling

Beläggningsgrad
hotell

Utveckling
beläggningsgrad
(procentenheter)

688 508

1,2%

3,1%

-5,1%

68,7%

1,5

Helsingborg
Skåne

5 339 146

4,3%

3,0%

8,6%

62,3%

1,1

Sverige

54 177 188

3,6%

2,1%

7,9%

59,3%

0

Familjen Helsingborg
(Nordvästskåne)

1 626 048

11,1%

11,9%

7,6%

58,3%

0,3

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Näringslivsfrukost

Du hittar fler evenemang på stadens företagarwebb och på Visit Helsingborgs webb.
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