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LOGISTIK HANDEL 
FÖRETAGS- 

TJÄNSTER 

TURISM & 
BESÖKSNÄRING 

Starka sektorer i 
Helsingborgsregionen 

digitaliseringen 

25 % 14 % 5 % 55 
miljarder 

näringslivets 
oms. 



Antal förvärvsarbetande år 2014 efter näringsgren 

Branschutvecklingen i Helsingborg 
- jämförelse med Skåne och riket 



Flest e-handlare per invånare 
 jämfört med jämnstora städer, 2015 

Kommun Befolkning Antal e-handlare 

Västerås 145000 85 0,06% 

Örebro 144000 64 0,04% 

Linköping 153000 63 0,04% 

Helsingborg 137000 110 0,08% 

Norrköping 137000 60 0,04% 

Jönköping 133000 54 0,04% 

Källa: ehandel.se 



I förhållande till övriga Skåne uppvisar Helsingborg en 
förhållandevis hög specialiseringskvot vad gäller  

postorder- och internethandel 

Näringsgren 

Specialisering

s-kvot 2012 

Andel av 

dagbefolkningen 

Antal anställda 

Postorder- och internethandel 1,6 0,50% 332 

Tidnings- och förlagsverksamhet 2,0 0,95% 632 

Utgivning av dataspel och annan 

programvara 
0,6 0,18% 122 

Produktion och distribution av film, video 

och TV-program 
0,9 0,11% 73 

IT- och datatjänster, programmering, 

konsultverksamhet 
1,1 2,03% 1345 

Övriga informationstjänster, 

databehandling, webbportaler 
0,9 0,08% 50 

Källa: SCB 



Våra förutsättningar 

 
  



Ett digitalt handels centrum 

Starkt 
kompetens 

kluster 

Utmärkt 
infrastruktur 

Forskning 
och 

utbildning 

Digitalt 
community 

&  
kreativa 

mötesplatser 

Helsingborgsregionen 



Starkt kompetenskluster 

http://www.convergys.com/
http://www.caupo.se/
http://www.tribona.se/nyheter/nlp-bygger-nytt-at-green-cargo-i-helsingborg-pa-28-250-m%c2%b2/attachment/logistics_logoskisser3-3/


Din gateway till Skandinavien och norra Europa  

HELSINGBORG 

Inom 3 timmars bilresa nås: 
 
42% av alla skandinaviska företag (100+ anställda)  

53% av alla skandinaviska företag  (mer än 1 miljon företag)  

36% av hela den skandinaviska befolkningen  



Logistik  
centrum 

• Ett av Sveriges bästa logistiklägen 
 

• Sveriges näst största containerhamn 
  

• Stora kombiterminaler 
  

• Välutvecklade transport- och 
distributionsnätverk 
 

• Anpassningsbara och följsamma 
logistiklösningar 
 

• 4 flygplatser inom 1 timma 
 

• Direkt tillgång till tre Europavägar 
 

• Hallandsåstunneln minskar restider, ökar 
kapaciteten och fördubblar möjlig godsvikt 
 

• År 2024, Fehmarnbelt - världens längsta 
järnväg och motorvägstunnel 
 

 
 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIxLSD1oHLAhUEiCwKHajJBFMQjRwIBw&url=http://www.greatercph.com/&psig=AFQjCNHi2EFZQDzneSjHaG6iCORu0r-Sug&ust=1455897245885282


Utmärkt infrastruktur 

Tillgång till Nordens största arbetsmarknad 



• Ett av de största stadsnäten i Sverige  
 

• Sveriges första kommun som erbjuder fritt wifi 
 

• Helsingborgs stads mål 2020: 95 % bredbandsanslutna företag och bostäder 

 

• Sveriges IT kommun 2015 

 

Helsingborgs digitala infrastruktur 



Unik forskning och utbildning  
 



..dessutom tillgång till Skandinaiens mest  
kunskapsintensiva region 

18  
universitet/ 

högre utbildningar 
 

19  
forskningsparker 

 

200 000  
studenter 

 

14 000  
forskare 

 

1 tim 



Helsingborgsregionens 
digitala community 
 
• E-handels inkubator 
• Digital accelerator 
• E-handels kluster 

 
• Kapitalnätverk 
• Starka mentorer 
• Bransch nätverk 

 
• Seminarier/ 

workshops 
• Kontor 
• Skalbara logistik och lager 

lösningar 
 

http://www.pineberry.com/
http://www.contentor.se/
https://www.resursbank.se/
https://www.klarna.com/se
http://www.evalent.com/


Sveriges digitala pionjär  

Första och enda mobil- 
handels utbildningen 

Första och enda  
e-handels inkubator 

Första  
lean digitala acceleratorn 



Här föds de innovativa lösningarna!  

Sveriges största e-handelskluster byggs 



Vår start-up scen 

Made in Helsingborg 



Våra ambitioner? 



Helsingborg ska vara platsen i Greater Copenhagen som 
utmärker sig genom den senaste utvecklingen, innovationerna 

och spetskompetensen på området digital handel.  
 

Helsingborg ska positionera sig som en självklar plats att vara på 
för den aktörer och entreprenörer i branschen. 

 
Den bästa platsen för er som bor, verkar och driver företag här. 


