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eller input - jag kommer gärna på besök och pratar fakta om näringslivet och framtida 
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Flyttkedjor och förändring
JUST NU BYGGS det en massa i centrala delarna 
av staden, inte minst toppmoderna kontorsytor 
i Oceanhamnen på runt 30 000 kvm. Det skakar 
om kontorsmarknaden och startar flyttkedjor när 
företag väljer nya lokaler som är bättre anpas-
sade för sina framtida behov. Ett bredare utbud 
av olika typer av lokaler ger större möjlighet för 
företag att hitta rätt och växa lokalt. Exempelvis 
flyttar både Assistansbolaget och KPMG från 
mindre lokaler på Helsingborgs C till nybyggda 
Prisma i vinter, vilket frigör ytor för andra att ta 
över deras tidigare ytor i centralt läge.

EN DEL AV samma flyttkedja är techhubben 
Hetch, som också flyttar till Prisma under året 
från lokaler på Järnvägsgatan. Här har man 
samlat flera lokala bolag i en gemensam miljö 

och lockat hit andra att etablera sig. Med flytten 
tillkommer tre gånger så stor yta, med option på 
lika mycket till. Ett viktigt initiativ i framkant som 
bidrar till att sätta Helsingborg på kartan inom 
kunskapsintensiva tjänster. Många bäckar små 
bidrar till att göra ett lokalt teknologikluster allt 
starkare. 

SOM EN DEL av en ökande digitalisering i sam-
hället finns en enorm efterfrågan på kompetens 
inom området. IT-branschen är i stark expansion 
nationellt och under ständig förändring med upp-
köp och sammanslagningar som en del av varda-
gen. Helsingborg har sett ett antal nya aktörer i 
branschen etablera sig under de senaste åren och 
under vintern har nordiska IT-företaget Nordlo och 
IT-konsultbolaget Exsitec etablerat sig lokalt. 
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Näst bäst i test
HELSINGBORGSREGIONEN har utsetts som 
Sveriges näst bästa logistikläge av branschma-
gasinet Intelligent Logistik, vilket är den högsta 
placeringen någonsin och även gav utmärkelsen 
Årets Tillväxtläge 2020. Listan består av 25 lägen 
och kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, 
godsflöden, marktillgång logistikstock och etable-
ring, med mjukare värden som logistikkompetens 
och regionalt samarbetsklimat. Helsingborg har 
stadigt klättrat under de senaste åren och står nu 
endast bakom Göteborg.

REGIONENS STARKA INFRASTRUKTUR med 
E4, E6, flera järnvägsanslutningar och Helsing-

borgs hamn har lett till konkurrenskraftiga kluster 
kring allt från transport till magasinering. Ytterli-
gare 150 000 kvm i tillkommande ytor under 2020 
stärker den expansion som skett de senaste åren. 
I en tid av automation och effektivisering så är 
centraliserade högeffektiva lager viktiga. Alltfler 
väljer tredjepartslogistik skött av Helsingborgs-
företag, låter lokala åkerier sköta transporter 
eller väljer lokala logistiker att effektivisera sina 
varuflöden. Läget är en naturtillgång som tilltalar 
allt fler i takt med att lokala aktörer flyttar fram 
sina positioner.



Första gången över 800 000
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2019 VAR ÄNNU ett rekordår för besöksnäringen 
i Helsingborg. Antalet gästnätter var för första 
gången fler än 800 000, de svenska besökarna 
ökade rejält, hotellen hade fler övernattningar 
än någonsin och en beläggning med fortsatta 
toppsiffror.

ENLIGT PRELIMINÄRA SIFFROR från SCB och 
Tillväxtverket ökade antalet gästnätter under året 
med 2,3 procent till 805 339 vilket är en ökning på 
över 18 000. Beläggningen på hotellen är fortfa-
rande stark och hamnar på 64,3% vilket är en bra 
bit över snitten för både Skåne och riket, som var 
60,6 respektive 58,3 procent. Mer än var femte 
gästnatt är en internationell gäst och flest utländ-
ska besökare kom från Danmark, Tyskland, USA, 
Storbritannien och Norge. 

Runt hörnet väntar två nya hotell, som bägge 
väntas öppna under 2021. Först ut är kongress-
hotellet SeaU med 250 rum, som följs av att 
Scandic öppnar med 180 rum i World Trade Cen-
ter-byggnaden i Oceanhamnen. Tillskottet av rum 
kommer ge staden stora möjligheter välkomna 
nya gäster – och inte minst att expandera under 
sommarmånaderna, där beläggningen redan är 
hög och besöksnäringen går på högtryck. Sam-
tidigt ger möjligheten till stora kongresser och 
evenemang centralt en skjuts till affärsresenär-
marknaden året runt. 

EFTER EN MYCKET STARK expansion de senas-
te åren – så sent som 2012 låg antalet gästnätter 
på drygt 560 000 – så kan det alltså förväntas en 
ny skjuts under de kommande åren. 

Preliminära gästnätter helår 2019

Gästnätter totalt Utveckling totalt Svenska gästnätter 
utveckling

Internationella gästnätter 
utveckling

Beläggningsgrad 
hotell

Utveckling 
beläggningsgrad 
(procentenheter)

Helsingborg 805 339 2,3 3,9 -3,2 64,3 -2,0

Skåne 6 386 952 5,6 5,1 7,1 60,6 -0,3

Sverige 63 620 262 4,5 5,8 1,1 58,3 -0,1

Familjen Helsingborg 1 855 818 4,6 4,9 3,5 55,9 -0,4

Preliminära gästnätter helår 2019
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Företagsamhet på tillväxt
HELSINGBORG HAR ETT VARIERAT näringsliv, 
skapat av företagsamma människor. Här finns 
globala företag, småföretagare och kluster med 
unik profil och kompetens. I slutet av 2019 fanns 
det totalt 14 677 företag i staden, en ökning med 
över 22% sedan år 2000. Företagen spänner över 
615 olika branscher, vilket motsvarar 75% av alla 
branscher.

UNDER 2019 REGISTRERADES 1 021 nya fö-
retag i Helsingborg, vilket var en minskning med 
1,0% men trots detta bland de högsta siffrorna 
någonsin. Helsingborg hade femte flest nyre-
gistrerade företag 2019 och är sedan flera år på 
fjärde plats bland Sveriges 15 största städer när 
det gäller antal nyregistrerade företag per 1 000 
invånare, efter de tre storstäderna. Sedan många 

år tillbaka ligger nyföretagandet stabilt runt cirka 
1000 nya företag per år. I både Skåne och Sverige 
som helhet ökade nyföretagandet något, med 
1,2% respektive 1,3%.

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 aktö-
rer som kan stötta, dels i form av hjälp att hitta 
kapital och kompetens såsom Almi, Connect eller 
Tillväxt Helsingborg, eller genom tillväxtfokuse-
rade utbildningar genom Business Academy. Är 
ditt företag tech-orienterat finns ett startup-pro-
gram på HETCH. Är företaget inom e-handel finns 
e-handelsinkubatorn på E-commerce Park of 
Sweden.

Kommande evenemang

5 
maj Näringslivsfrukost

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

14-15 
mars 3D Meetup Sweden 2020

23-31 
maj Skåne Innovation week

https://www.almi.se/Skane/
https://connectsverige.se/syd/
http://www.tillvaxthelsingborg.se/tillvaxt-helsingborg/index
https://familjenhelsingborg.se/foretagare/business-academy/
https://www.hetchstartups.com/
https://ecommercepark.se/
https://ecommercepark.se/
https://foretagare.helsingborg.se/
https://www.visithelsingborg.com/evenemang/
https://3dmeetup.se/
https://skaneinnovationweek.com/

