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Malin Wallett 
Näringslivsutvecklare, Helsingborgs stad 
 

Hanna Candell 
VD Helsingborg City

Vi hoppas det och att vi är platsen för er framtida etablering. För oss är Helsingborg helt unikt! 
Här kan vi springa ner och ta ett dopp i havet på lunchen. Vi kan njuta på någon av de fantas-
tiska restaurangerna. Och vi kan ta en tura med någon av båtarna som trafikerar sundet. 

För oss är det viktigt att ligga i framkant i utvecklingen av morgondagens 
lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.
 
Fastighetsägarna City, Cityföreningen och Helsingborgs stad bildade 2010 Helsingborg City 
med målet att tillsammans utveckla Helsingborgs stadskärna. Vi vill ha ett city i framkant som 
lockar fler som besöker stan oftare, stannar längre och upplever något som är värt att berätta 
vidare. Här ser vi att utvecklingen går fort och att det hela tiden krävs nya samarbeten för att 
fortsätta vara en attraktiv plats oavsett om man besöker eller lever i staden. 

Här finns många framgångsrika företag 
och det finns plats för fler. Känslan av att 
allt är möjligt förmedlar vi mer än gärna. 

Välkommen till Helsingborg! 
Välkommen hem!

Nyfiken på 
Helsingborg?



Den hållbara staden 
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STADEN ERBJUDER ett varierat näringsliv 
och har en lång historia av entreprenör-
skap, vilket märks på företagsklimatet 
som är bland de bästa i landet. Det har 
heller aldrig funnits så många företag 
som idag med allt från prisbelönta 
restauranger och lokala delikatessbutiker 
till unik shopping. 
 
Näringslivet i Helsingborg är en bland- 
ning av stora globala företag, medel- 
stora och små företag och kluster med 
unik profil och kompetents. 

Med sitt strategiska läge med närhet till 
hela världen, ett aktivt stads-och för- 
eningsliv och ett blomstrande närings-
liv har staden även utvecklats till att bli 
en populär studentstad. På Campus 
Helsingborg som är en del av Lunds uni-
versitet utbildas framtidens modevetare, 
socionomer, ledare inom servicesektorn 
och kommunikationsstrateger; samtliga 
utbildningar i nära samarbete med det 
lokala näringslivet. Campus har även ett 
tydligt fokus på forskning inom logistik och 
framtidens handel och utgör en viktig del 
för Helsingborgs fortsatta tillväxt. 

Helsingborg är en stad på frammarsch, där man bygger 
som aldrig förr, befolkningen ökar och stora förändringar 
är på gång. Men det är samtidigt en stad där tillväxt sker 
hållbart.
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HELSINGBORG - ÄNGELHOLM 
AIRPORT

HALMSTAD CITY AIRPORT

COPENHAGEN 
INTERNATIONAL AIRPORT

MALMÖ INTERNATIONAL AIRPORT

HELSINGBORG

En del av Öresund 

HÄR FINNS STADENS moderna centralstation som utgör 
ett viktigt nav för alla 50 000 resenärer som passerar 
varje dag med färja, tåg eller buss. Man tar sig lätt från 
Stockholm eller hela världen till Helsingborg via någon 
av de fyra flygplatserna som ligger inom en timmes 
räckhåll. Danmark och staden Helsingör ligger endast 
20 minuter med färja från Helsingborg. Som en del av 
Öresundsregionen är det naturligt att en av stadens 
primära branscher är turist- och besöksnäring tillsam-
mans med handel och logistik.

Med sin placering där E4 möter E6/E20 är Helsingborg en 
viktig del av Nordens största arbetsmarknadsregion och 
i transportkedjan som binder ihop Norge och Sverige 
med resten av Europa. 

Här finns även Sveriges näst största containerhamn 
som är en viktig kugge i svenskt näringsliv, både natio-
nellt och regionalt. Öresund är ett av världens mest 
trafikerade farvatten med transporter från hela världen.

Helsingborg är med sin strategiska position en stad 
med 2 000 000 potentiella köpare inom en timme.

4 flygplatser inom en timmes resväg - Copenhagen 
International Airport (Kastrup), Malmö International Airport, 
Helsingborg-Ängelholm Airport och Halmstad City Airport 
 
Direktaccess till E4, E6, E20
 
Helsingborg C – en knutpunkt för tåg, färjor och bussar 
 
Helsingborgs Hamn – Sveriges näst största containerhamn

Sveriges åttonde största stad med 
148 000 helsingborgare

14 500 små och stora företag 
 
615 branscher (75 % av samtliga) 
 
73 600 har sin arbetsplats i Helsingborg
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I HELSINGBORG finns något för alla och staden ger 
dig känslan av att allt är möjligt. Här blandas äldre 
villor med nya bostadsområden. Restauranger för 
gourmanden eller för den nyfikne som vill äta mat från 
världens alla hörn. Ta del av varierad shopping och 
kulturutbud eller hemestra på något av alla hotellen. 

Helsingborg bjuder på ett unikt och vackert läge med 
närhet till hav, cykelleder, golfbanor och upplevelser 
som gör staden till en attraktiv plats med spännande 
aktiviteter för hela familjen. Oavsett var du bor i 
Helsingborg så är allt nära. 

Med livskvalitet i centrum

ETABLERINGSGUIDE  |  RETAIL & RESTAURANG
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11 restauranger listade på White Guide  
91 färjeavgångar till Helsingör per dag 
1 maraton per år 
Sveriges första citykärna med fritt wifi 
2 nationella cykelleder 

21 hotell 

155 restauranger

460 butiker i city  
10 000 anställda i city totalt  
Fler än 30 golfbanor inom 40 minuter  
En av Sveriges padeltätaste städerB

IL
D

 F
R

Å
R

N
 W

IH
LB

O
R

G
S

ETABLERINGSGUIDE  |  KONTORETABLERINGSGUIDE  |  KONTOR



 

Dynamiken 
som lockbete

”Helsingborg är en av Sveriges absolut 
vackraste städer och jag är väldigt stolt 
över att vi på Nordic Choice Hotels får 
vara med i detta projekt. Ett projekt som 
vi kommer att ta oss an med stor 
ödmjukhet och skapa tillsammans med 
de som bor i staden och i området”

1 110
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Petter Stordalen, Nordic Choice Hotels

SeaU
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PÅ HELSINGBORGS ALLRA BÄSTA LÄGE vid kajen mitt i cen-
trum, uppförs en ny hotell- och kongressanläggning 
samt bostäder. SeaU kommer att stärka Helsingborgs 
roll som den naturliga mötesplatsen i regionen, skapa 
arbetstillfällen och tillväxt. Här skapar man en ny, att-
raktiv och pulserande mötesplats för helsingborgare, 

näringsliv och besökare. Mellan kongressanläggningen 
SeaU och Ångfärjestationen kommer en härlig park att 
anläggas där det kommer att finnas inbjudande gröna 
ytor med gott om plats för att vila eller strosa omkring, 
vattenlek, uteserveringar samt utrymme för umgänge, 
evenemang och konserter.

Helsingborg är staden som är i ständig utveckling och karaktäriseras av flera 
mindre områden som var och ett för sig har en unik identitet och ett varierat 
utbud. Där nytt möter det gamla när Helsingborg byggs ihop till en gemensam 
stad. På följande sidor beskrivs några av de pågående utvecklingsprojekt i 
stadens centrala delar.
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En ny stadsdel vid 
havet växer fram

OCEANHAMNEN

MITT I CENTRALA Helsingborg, med stadens bästa utsikt mot Öresund och Danmark ligger 
Oceanhamnen. Här finns några av de modernaste kontorslokalerna i regionen som stödjer 
dagens snabbrörliga, digitaliserade affärsklimat med möjlighet att kunna skala upp och ner 
organisationen. Oceanhamnen är också hem till regionens senaste techhus som samsas 
med internationella storföretag och en rad andra starka aktörer inom tech-industrin. 

Jag ser med tillförsikt fram emot att fort-
sätta vår expansion med huvudkontoret i 
Helsingborg. Gemensamt ska vi skapa fler 
arbetsplatser, bättre tjänster och större 
konsumentnytta. Allt detta kommer vi att 
göra från Helsingborgs nya landmärke – 
Prisma som byggs i Oceanhamnen.

Lukas Fryklund, VD Assistansbolaget

”Helsingborg är en stad jag 
är stolt över att leva, bo 
och verka i”

BILD FRÅN RÅFORMAT /  GREENHAUS CASTELLUM

BILD FRÅN RÅFORMAT /  GREENHAUS CASTELLUM
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BILD FRÅRN SKANSKA /  JEFAST

Ett ungt och
expansivt område

SÖDER

15
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HÄR FINNS HELSINGBORGS stora upplevelsecentrum SöDER 
som är hem till en av Sveriges modernaste biografer, 
bowling och matupplevelser. På söder kan du uppleva 
mat och kultur från stora delar av världen, från tidig 

morgon till sen kväll. Här finns Tingsrätten i om- och 
tillbyggda moderna lokaler, nya moderna kontorsytor 
blandade med äldre hus som har historia i väggarna.

Jag älskar mötet med människor och det känns kul 
att vi kan förgylla vardagen för de som besöker oss. 
Helsingborg betyder mycket för många med sin unika 
närhet till strand, city och Danmark, därför är det en 
ynnest att få arbeta med världens trevligaste produkt-
film, i en av Sveriges vackraste städer. 

Ann Rönnberg Vesterlund, Filmstaden

”Jag är stolt över att vi fått förmånen 
att bygga en av Filmstadens 
modernaste biografer”



Kontorsmiljö med stil
KLASSISKA HELSINGBORG
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I HELSINGBORG FINNS kontorslokaler för alla smaker. 
Toppmoderna lokaler som håller internationell bygg- 
standard men också anrika lokaler där företagsamhet 
och erfarenhet sitter i väggarna. Var du än väljer att 
etablera dig i Helsingborg så är det aldrig långt till 
havet, shopping, favoritrestaurangen eller ett grön-

område för att rensa tankarna. Vi får ofta höra att vår 
stad är ”lagom” stor. Stor nog att kunna erbjuda ett 
innovativt företagsklimat med många framgångsrika 
aktörer men litet nog för att just du och ditt företag ska 
kunna ta plats och göra avtryck. 

En fantastisk stad att bo och arbeta i. För oss på Vinge 
är det naturligt att ha en närvaro i Helsingborg för att 
kunna finnas nära till hands för den långa rad av fina 
bolag, såväl etablerade som nya, som finns i Helsing-
borg och den kringliggande regionen.

Richard Vernet, Advokatfirman Vinge

”Helsingborg är en självklar och viktig 
hörnsten i den snabbväxande och 
innovativa Öresundsregionen”
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MÅNGA VILL INVESTERA i Helsingborgs framtid och bidra till utvecklingen av staden. Här finns 
flera starka sektorer av både större som mindre företag som skapar goda förutsättningar 
för innovation och framåtanda. Under de senaste åren har ett flertal tech- och startup 
bolag startat i Helsingborg och Öresundsregionen vilket bidrar till ökad tillväxt och 
kompetensutveckling för hela regionen.

HANDEL  Den enskilt största näringsgrenen i staden är parti- 
och detaljhandeln, både sett till antal anställda och om-
sättning. Både cityhandel och externhandel har en positiv 
utveckling i Helsingborg, då handeln växer parallellt med att 
staden växer. 

E-HANDEL  Staden har de senaste åren utvecklats till att bli 
ett digitalt handelscentrum - med starkt kompetenskluster, 
utmärkt infrastruktur, forskning, utbildning, digitalt community 
och kreativa mötesplatser. Här finns också Sveriges första 
e-handelsinkubator E-commerce Park of Sweden. 

LOGISTIK  Helsingborg har ett av landets bästa logistiklägen 
och några av stadens största arbetsgivare finns inom just 
logistikbranschen. Med tillgång till hamnar, tre europavägar 
och fyra internationella flygplatser är Helsingborg ett 
konkurrenskraftigt logistiknav. 

MILJÖTEKNIK  Helsingborg jobbar aktivt med hållbarhets-
frågor och driver utveckling av system och produkter för 
avfallshantering och återvinning, vattenrening, fjärrvärme och 
förnybar energi.  Flera år i rad har Helsingborg även utsetts till 
miljöbästa kommun. 

BESÖKSNÄRING  I Helsingborg slår besöksnäringen nya rekord 
och staden utvecklas hela tiden för att vara en attraktiv plats 
för evenemang och besökare från hela världen. Med nya 
spännande hotell och ökad turism är Helsingborg en attraktiv 
plats för alla. 

LIFE SCIENCE  I Helsingborg finns fler än 100 bolag inom life 
science såsom bioteknologi, läkemedel och medicinsk 
teknologi.

1918
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HELSINGBORGS STARKA SEKTORER

Tillsammans 
utvecklar vi staden
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TILLGÅNG TILL ARBETSKRAFT  och yrkeserfarenhet är en avgörande fråga för företagens tillväxt 
men också för Helsingborgs utveckling framåt. Kompetens är lättrörlig och vi vill stärka Helsing-
borgs förmåga att tillgodose kompetensbehoven hos näringslivet. Vi tror på en nära samver-
kan mellan staden, utbildningsanordnare, Campus Helsingborg och näringslivet. 

År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad 
stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar.  
Tillsammans kan invånare, näringsliv, förvaltningar och kommunala bolag göra skillnad.

FRAMTIDENS KOMPETENS  
I Helsingborg finns det många möjligheter för företag 
att engagera sig och påverka utvecklingen av tillgång 
till kompetens. En god samverkan mellan skola och 
näringsliv leder till att vi kan nå ut och vidga elevers och 
studenters perspektiv, inför deras framtida valmöjligheter. 

NÄTVERK  
Näringslivet i Helsingborg har en lång historia av entre-
prenörskap. Stadens breda näringsliv öppnar möjlig- 
heter för affärer och tillväxt och företagsklimatet är 
idag bland det bästa i landet. Vår stad är uppbyggd 
av människor som möts, platser som stimulerar 
och sammanhang som utvecklar. Här växer både 
människor och företag. Exempel på detta är Helsing-
borgs näringslivsfrukostar som är ett företagsfokuserat 
samarbete som arrangeras av Helsingborgs stad, 
Svenskt Näringsliv, Handelskammaren och Företagarna. 
Här finns rätt nätverk och vi hjälper dig gärna! En gång 
om året arrangeras även HbgTalks – en heldag för och 
med näringslivet!

Genom kloka val och beslut, kan vi vara med och 
vända klimattrenden och skapa en hållbar framtid. 
Helsingborg vill agera drivande i arbetet för klimat-
omställning. Vi vill inte bara ta ansvar lokalt, utan även 
vara ett föredöme globalt. Vi vill skapa utrymme för 
nya etableringar på ett hållbart sätt och uppmuntra 
klimatsmarta innovationer, grön export, gröna kontor 
och återvinning.

Helsingborg ska utvecklas mot en livskraftig, energi-
neutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med 
människan och är i balans med naturen. Det är en del 
av Helsingborgs stads vision och vi arbetar på olika 
sätt för att nå dit.

Helsingborgs stad har utsetts till Sveriges miljöbästa 
kommun i kategorin större städer och kommuner nära 
större stad. 2020 är det fjärde året i rad och femte året 
totalt som Helsingborg fått utmärkelsen, en position 
som vi är stolta över och vill behålla. 

20

Vi bygger Helsingborg 
tillsammans...

 
...för en hållbar tillväxt 
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Malin Wallett 
Näringslivsutvecklare, Helsingborgs stad
E-post: malin.wallett@helsingborg.se
Telefon: +46 722 10 74 82

The making of a smarter city
H22 City Expo är magneten som lockar skarpa hjärnor 
från hela världen. En internationell stadsmässa som 
pågår i 35 dagar 2022. Men H22 är också en stor satsning 
på innovationer för att lösa framtidens utmaningar. 
 
Innovationer handlar både om att göra radikalt nya 
saker och göra saker på ett radikalt nytt sätt. Innovation 
är inte detsamma som verksamhetsutveckling som 
främst handlar att ”göra det som vi gör idag, lite 
bättre imorgon”. 

Välkommen till Sveriges 
trevligaste stad
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TILLSAMMANS MED STADENS fastighetsägare och 
Helsingborg City vill vi önska er välkomna till vår stad!

Vi hoppas att ni vill titta vidare på vad Helsingborg 
har att erbjuda just ert företag. Vi är ert stöd 
med målsättningen att alltid göra en etablering i 
Helsingborg så smidig som möjligt. 

Vi arbetar för tillväxt och för att fler företag ska välja 
Helsingborg som plats för sina verksamheter. Genom 
oss kan du få statistik och en objektiv analys av 
näringslivsstruktur och företagsklimat. 

Vår kunskap om den regionala utvecklingen och 

aktuella möjligheter hjälper dig hitta det bästa läget 
för ditt företag. Vi är din språngbräda in på den lokala 
marknaden.

Flyttar ni med personal från annan ort eller från 
utlandet kan vi även hjälpa till med att få på plats de 
praktiska detaljerna för en så bra start som möjligt på 
det nya spännande livet i Helsingborg.

Vi ser fram emot att få vara med och utforska era 
möjligheter i Helsingborg! 



www.helsingborgcity.se  www.businesshelsingborg.se
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