Näringsrikt
Det här är för dig! En kort översikt över ett antal saker som händer här och nu i det lokala
näringslivet och frågor kopplade till detta, som ska fungera som en snabb översikt av
nuläget. Hör gärna av dig om du är intresserad av att veta mer, har frågor, funderingar
eller input - jag kommer gärna på besök och pratar om fakta om näringslivet och
framtida utmaningar. Ser fram emot att höra ifrån dig.
Med vänlig hälsning,
Andreas Roth
Omvärldsanalytiker
Näringslivs- och destinationsutveckling, Helsingborgs stad
andreas.roth@helsingborg.se

Ändrad efterfrågan, ändrad förväntan
Tiderna förändras och både vad som efterfrågas och förväntas växlar snabbt. Vilka produkter och
tjänster vi använder skiftar snabbt och flera marknader är i gungning, där konventionella lärdomar om
vad som fungerar och inte plötsligt inte gäller längre.
Återanvända kläder ligger i tiden och är ett snabbväxande koncept som snabbt tar marknadsandelar
av fast fashion-aktörer såväl som mer traditionella klädbutiker. Som ett led i trenden öppnar inom kort
secondhandkedjan Myrorna en flaggskeppsbutik på Kullagatan, där man ska erbjuda lite mer exklusiva använda kläder och prylar.
När stora delar av detaljhandeln står inför minskade marginaler och utebliven tillväxt så står sig lågprissegmentet starkt. Trenden går mot en uppdelad marknad där både lågpris- och premiumbutiker
växer på bekostnad av dem mitt emellan. Allt fler etablerade kedjor reagerar nu på detta åt ena eller
andra hållet. Ett lokalt exempel på detta är Åhléns nya skönhetskoncept Beauty Bargain, som öppnar
sin andra butik nationellt på Väla. Ett modernt butikskoncept som hakar i flera stora handelstrender,
såsom prispress, humor och att överraska kunden med ständigt skiftande sortiment.
Även vad vi gör på fritiden är i gungning. Traditionella sporter utmanas av nykomlingen padel som
blivit superpopulär på nolltid. Flera aktörer med ett tjugotal banor är på gång och sista helgen i augusti
arrangerades padel-SM i Helsingborg. Återstår att se om rent nya utövare lockas eller om satsningarna drar utövare från andra sporter såsom exempelvis squash och tennis.
Gränsen mellan fysiska butiker och e-handlare suddas allt mer ut, i takt med att traditionella butiker
erbjuder digital handel samtidigt som rena e-handlare startar fysiska butiker för att öka exponeringen
av varumärket och deras varuutbud. Ett exempel på detta är möbelhandlaren Trademax med säte i
Helsingborg som öppnar ytterligare fyra fysiska butiker, och efter att primärt inriktat sig på e-handel
blir det fysiska butiksavtrycket nu allt större. Samtidigt är handlare med stora butiksytor och ”klämma-känna-inventarier” i hög utsträckning drabbade av e-handelns expansion med flera konkurser
under året.
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City i omvandling
Stadsrummet är under omvandling. Formerna för hur och när vi handlar varor förändras, ökat fokus på
självförverkligande och livskvalitet gör att fritid och upplevelser värderas högre och inte minst skakar
nya tekniklösningar om etablerade lösningar. Helsingborgs city är inget undantag, där nya etableringar
reflekterar att fler både arbetar respektive bor i centrum, vilket skapar en större efterfrågan.
Exempelvis händer det så mycket på restaurangfronten i centrala Helsingborg att det kan vara svårt
att hänga med. Dussintals nya restauranger bara under sommaren vittnar om att nya koncept efterfrågas samtidigt som kundlojaliteten sviker. Konkurrensen är skarpare än någonsin och kundernas
benägenhet att prova runt bland nyhetens behag pressar marginalerna ytterligare. Samtidigt ser vi
ett exempel på kombinerade restaurang- och aktivitetsytor, när krogkedjan Pitchers har öppnat sin
länge aviserade jättesatsning i gallerian SöDER. Här öppnar även ett gym samtidigt som ytterligare ett
öppnar vid Konsul Olssons plats, delvis i en tidigare butiksyta. Förändringen av centrum är en del av
en större omställning där stadskärnor ser traditionell detaljhandel minska till förmån för tjänste- och
upplevelseföretag, där de senare flyttar allt närmare premiumplaceringar i stadsrummet.

En värld av nya digitala affärsmöjligheter
2019 är allt guld som glimmar digitalt och de företag som inte har digitala affärsmöjligheter idag
arbetar raskt fram det. På temat så öppnar startuphubben SUP46 - en symbol för Stockholms
startupscen – i Helsingborg. De flyttar in till HETCH, en ny hubb för teknikföretag med fokus på att
växa och utvecklas. På HETCH lägger bland annat Resurs bank del av sitt innovationsarbete och Wihlborgs hyr ut lokalerna på Järnvägsgatan innan flytten går till Prismahuset i Oceanhamnen under 2020.
Ett hus där planen är att samla olika tech-initiativ, allt från startups till större techföretag. Även
acceleratorn Think flyttar hit. Stora förhoppningar finns på att detta är flaggskeppshändelser
som ger eko i rätt kretsar, kan locka nya etableringar till staden och bidra till attraktiviteten för
att locka hit de hett eftertraktade teknikutvecklarna, som marknaden skriker efter.
Exempel på nya affärsmöjligheter i digitaliseringens tidevarv är mäklartjänsten Norban, en
tjänst som kombinerar nytänkande digitala
tjänster med mer traditionellt mäklartjänst,
med fast arvode oavsett bostadens kostnad.
Finansteknikföretaget Smart Refill lanserar
tillsammans med Telenor en ny mobiltjänst, där
företagsanvändare kan ladda på extra data eller
roaming privat för att använda sin företagstelefon på semestern. Företaget diskuterar även
med andra operatörer om liknande lösningar
framöver. Två exempel på nya lösningar som
snarare än att vara revolutionerande utnyttjar
teknikens möjligheter på nya sätt för att skapa
nya affärsmöjligheter. Däremot gick 24Sverige
med lokalredaktionen 24Helsingborg i konkurs,
då det nya greppet inom rent digital lokaljournalistik inte gick ihop.

Prismahuset. Visionsbild: Wihlborgs
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Nya tider, nya resmönster
Hur vi förflyttar oss är inte längre självklart och det finns flera exempel på hur ändrade resmönster och
mobilitetslösningar skakar om i både det lilla och det stora.
I flygskammens spår har många sett över sina inrikesresor och Ängelholm-Helsingborgs flygplats har
tappat passagerare. Samtidigt har flygbussarnas avgångar halverats och hänger nu löst då operatören
Bergkvarabuss aviserat att de överväger att dra in linjen helt efter vikande resandeantal. En dialog för
att hantera detta pågår där bland annat Handelskammaren i Helsingborg och kommunerna i Familjen
Helsingborg är involverade.
Minskade passagerarflöden har även fått ForSea att göra om färjan Mercandia till ett rent fraktfartyg.
Samtidigt finns det en ambition att öka antalet passagerare under de kommande åren. För miljöpriset
man vann förra året har rederiet samtidigt köpt in en havssoptunna, som suger upp 20 liter skräp om
dagen i hamnbassängen.
Ingen har nog missat att elscooteruthyrarna Voi och Lime etablerat sig i Helsingborg i sommar. Etableringarna har följts av diskussioner om regelefterlevnad kring hastigheter och parkering, olyckor och
samarbete med Skånetrafiken. Samtidigt ökar användningen av privatpersoner som äger egna elscootrar. En ny form av mobilitet i stadsrummet har gett upphov till både ris och ros, men fenomenet är
här för att stanna inom överskådlig tid.

Tempen i näringslivet
- nyföretagande
Under årets första åtta månader registrerades 674 nya företag i Helsingborg, vilket var sju företag
färre och en minskning med 1,0% mot föregående år men i linje med de senaste åren. I Familjen Helsingborg ökade dock de nya företagen med 6,6%. I både Skåne och Sverige som helhet ökade nyföretagandet, med 1,9% respektive 1,7%. De nationella siffrorna bör dock främst ses som en upphämtning
från en svagt fjolår och i linje med föregående år.

Antal nyregistrerade företag januari-augusti

Antal nyregistrerade företag januari-augusti
(gäller AB, E, HB, KB)
2015

2016

2017

2018

2019

Δ18-19

Helsingborg

606

697

674

681

674

-1,0%

Skåne

5 140

5 571

5 507

5 345

5 444

1,9%

Sverige

41 072

44 220

44 155

41 469

42 173

1,7%

Familjen Helsingborg

1 272

1 442

1 431

1 358

1 447

6,6%

Källa: Bolagsverket
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Näringslivets omsättning 2018
2018 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg strax över 134 miljarder kronor (exklusive moms). Handel står för nära hälften av den totala omsättningen, medan tillverkningsindustri,
logistik och byggbranschen står tillsammans för ytterligare 25%, med övriga branscher står för den
sista fjärdedelen.

Omsättning per bransch 2018
Bransch

Omsättning mkr

Andel

Handel

64 035

47,8%

Tillverknings- och utvinningsindustri

13 017

9,7%

Transport

11 396

8,5%

Byggverksamhet

10 142

7,6%

Företagstjänster

9 936

7,4%

Fastigheter

6 007

4,5%

Energi och miljö

5 505

4,1%

Övriga branscher

14 058

10,4%

TOTALT SAMTLIGA BRANSCHER

134 094

100,0%

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