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

Konkret arbete med framtida kompetens
Kompetensfrågan kommer ofta högt eller högst när företagare frågas om de viktigaste frågorna
framåt. Att hitta både rätt personal och efterfrågad kompetens är avgörande inte minst för företags
tillväxt och expansion, men även för att ersätta pensionsavgångar och personal som lämnar samt att
klara skiftet mot en mer digital värld. Samtidigt är det en fråga som är långsiktig, komplex och betydligt större än ett enskilt bolag. Det finns dock flera sätt som företag kan bidra till lösningen. Nedan två
exempel på hur lokala företag engagerar sig i kompetensfrågan för att göra något konkret istället för
att luta sig tillbaka och hoppas att det löser sig.
I september arrangerades TEQ med syfte att öka andelen kvinnor i digitala bolag. Ett tiotal bolag tog
emot hundratals deltagare och visade upp sina verksamheter och möjligheter. Bakom satsningen stod
IT-bolag, nätverket Techella och Helsingborgs stad. Med endast runt 20 procent kvinnliga anställda så
är detta en bransch som har mycket att vinna på breddad rekrytering framöver.
I slutet på november genomfördes WorkWalk, där omkring 55 företag fick besök av över 800 högstadieelever och 100 arbetssökande. Deltagarna besökte olika branscher för att prova på olika aktiviteter
hos företagen, med syfte att öppna ögonen och inspirera till nya och annorlunda gymnasie- och yrkesval. Många av företagen företrädde branscher med tydliga bristyrken, där alltför få söker sig till de
utbildningar som finns. Även om dessa elever inte kommer att söka arbete i närtid, så är det en viktig
informationshöjande insats för att visa på bredden på arbetsmarknaden och på yrken som många inte
visste fanns.
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Innovation för framtiden
Förändringens vindar sveper genom närapå alla branscher, där inte minst digitaliseringen vänder upp
och ner på konventioner och invand praxis. För att fortsätta vara relevant är innovation och nya grepp
ett måste och även om vägen inte är given är de flesta företag med på att deras affärsmodeller och
nuvarande lösningar måste under lupp och omprövas kontinuerligt. Samarbete är en väg framåt och
två viktiga initiativ med fokus på innovation, för och med näringslivet, har lanserats under hösten
2019.
Först ut var ett fyrtiotal företag och organisationer som skrivit under avsiktsförklaringar med Helsingborgs stad om att medverka i arbetet med stadsmässan H22. Konkreta planer kommer att utkristallisera sig framöver men ambitionen är att nya idéer ska prövas och staden ska vara en testbädd inom
stads- och välfärdsutveckling.
Vidare etablerades AI-centret Get AI av flera företag med stöd av Helsingborgs stad och i samarbete
med Lunds universitet. Fokus ska ligga på att arbeta med tillämpad artificiell intelligens med ambitionen att bli ett AI-center i den nationella satsningen ”AI Innovation of Sweden”. Samtidigt sjösätter
Helsingborgs stad ett datalabb i form av Smarter City Lab, med fokus på öppenhet, skalbarhet och
delbarhet för att kunna tillgängliggöra det som utvecklas till andra. Tidigare i år etablerades techhuset
HETCH, en innovationshubb med både accelerator- och inkubatortjänster, som har en naturlig koppling till bägge.

Läget som naturtillgång
Logistikbranschen är het i Helsingborg just nu och det etableras och expanderas inom ett flertal branscher. Det som lockar är dels det strategiska läget som är attraktivt för både den svenska, nordiska
och europeiska marknaden, men även starka kluster inom automatiserade lager och högkompetenta
logistiker och åkerier. Under året har det funnits gott om exempel på företag som när de gått över till
centraliserade lager valt just Helsingborg, ofta som tredjepartslogistik skött av Helsingborgsföretag.
Bland större nyheter investerar Catena i en mer tillbyggnation av Nowaste Logististics befintliga
byggnad längs med E6 på mer än ytterligare 50%. In flyttar Nowastes tredjepartslogistik åt Home Furnishing Nordic, och flera aktörer har under året valt att flytta sin logistik till Nowastes anläggningar, nu
senast sport- och modeföretaget Björn Borg och pysselföretaget Panduro Hobby.
Vidare investerar Bring Frigo i två nya terminaler på Långeberga. Företaget koncentrerar sitt fastighetsbestånd till Helsingborg, och flyttar verksamhet och personal från Eslöv och Staffanstorp. Etableringen är en av flera anläggningar i Helsingborg under året. Fastighetsbolaget Swedish Logistic
Property i sin tur uppför lager- och logistikfastighet på egen mark och hyr ut till e-handelsaktören JTI
Ventures och Höganäs Kakel & Klinker som kombinerat huvudkontor, lager och butik. Samtidigt undersöker ICA möjligheten för att expandera sin nuvarande jätteanläggning på Långeberga med ett nytt
fryslager. Potentiellt en stor nyhet framöver.
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Handel i förändring
Som så många andra branscher upplever detaljhandeln stora förändringar just nu, som tar sig uttryck
på flera olika sätt. Digitaliseringen förändrar konsumentmönster och skapar nya möjligheter, och hur,
när, vad och var vi konsumerar förändras i snabb takt. Detta leder till att aktörer provar olika vägar
framåt, med ofta motstridiga och parallella utvecklingar samtidigt.
Under november arrangerades både Singles Day och Black Friday, bägge större än någonsin i Sverige
och den senare är numera större än mellandagsrean sett till omsättning och för många en hel vecka.
Samtidigt ses inom handeln motreaktioner mot dessa kampanjer, oftast med hållbarhetsfokus eller
hänvisande till att aktören har ständigt låga priser. Ett lokalt initiativ är ”Local is the new black”, en
kampanj i samband med Black Friday som ska uppmuntra till att handla lokalt och som HBG City är
initiativtagare till. Totalt 29 stadskärnor runtomkring i landet deltog i vad som blev startskottet för en
nationell kampanj. Tanken är att återkomma till temat löpande under året.
I flera år har mycket handlat om att traditionella fysiska aktörer skyndat för att sjösätta digitala butiker. En stark trend är nu istället att rent digitala tjänster skaffar sig fysiska avtryck i form av egna butiker eller som en del av utbudet hos andra aktörer. Fysisk närvaro ökar exponering av varumärke och
varuutbud samt ger ökad kundförståelse bland mycket annat. Något som är högattraktivt för digitalt
födda aktörer som vill expandera, så vi kommer definitivt att se betydligt mer av detta framöver.
Lokala exempel i närtid är att ehandelsplattformen för vitvaror Tretti öppnar sju fysiska butiker nationellt under 2020. I Helsingborg görs Electrolux Home-butiken på Ekslingan om till en Tretti-butik direkt
efter nyår. Vidare öppnar möbelhandlaren Trademax med säte i Helsingborg ytterligare fyra fysiska
butiker. Efter att primärt inriktat sig på e-handel blir det fysiska butiksavtrycket nu allt större. Även
ICA-delägda nätdoktortjänsten Min doktor öppnar två fysiska mottagningar i anslutning till ICA Maxi
på Berga respektive Råå. Mottagningarna kompletterar nättjänsten genom att erbjuda provtagning,
vaccinering med mera.
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Fler i arbete
Helsingborg är Sveriges tionde största arbetsgivarkommun och över 73 500 har sin arbetsplats i
Helsingborg, en ökning med 16% eller över 10 000 sedan 2010. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet
sysselsatta med över 1350. I samband med den starka befolkningsutvecklingen är det glädjande 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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Näringsliv med bredd
Näringslivet i Helsingborg är varierat, med globala företag, småföretagare och kluster med unik profil
och kompetens. Bland de runt 15 000 företagen i Helsingborg finns 75% av Sveriges branscher representerade. Totalt är mer än 73 500 anställda i Helsingborg men merparten, cirka 60%, är företag utan
anställda.
Störst andel förvärvsarbetande finns inom Handel (17,1%, 12 600), följt av Vård, omsorg och sociala
tjänster (14,3%, 10 500) samt Företagstjänster (13,1%, 9 650). Jämfört med både Skåne och riket
arbetar en betydligt större andel inom Logistikbranschen (7,9%, 5 850) i Helsingborg. Störst ökning
av antalet anställda sedan år 2010 har fastighetsverksamhet (46%), Information och kommunikation
(44%) och Byggverksamhet (38%) stått för.
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På gång
28 jan

Frukost med affärsnätverket Femton

11 feb

Näringslivsfrukost

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