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Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014

Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent)

Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet har ökat med 88 
procent sedan år 2000.

Antalet förvärvsarbetande helsingborgare är 60 700 i den svens-
ka registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken. Till dessa ska 
läggas ytterligare 1 200 helsingborgare som arbetar i Danmark.

35 procent av de sysselsatta i Helsingborg bor i en annan kom-
mun.

28 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar i en 
annan kommun eller i Danmark.

Sysselsättningsgraden (andel förvärvsarbetande) bland 20-64 år 
uppgår till 72 procent. Om hänsyn tas till de arbetande i Danmark 
ökar sysselsättningsgraden till 74 procent.
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De tre största näringsgrenarna inom den privata 
sektorn i Helsingborg är handel, företagstjänster 
och tillverkningsindustri. Tillsammans står de 
för 40 procent av de närmare 68 000 arbetstill-
fällena i kommunen (figur 2). Jämfört med Sve-
rige som helhet arbetar en betydligt större andel 
av de sysselsatta inom handel och transport 
(inklusive logistik). Andelsmässigt fler arbetar 
också inom företagstjänster medan relativt sett 
få arbetar inom industrin, trots att det är Hel-
singborgs tredje största näringsgren. 

75 procent av de sysselsatta arbetar inom det 
privata näringslivet, vilket är sju procentenheter 
högre än i Sverige som helhet. Knappt 3 procent 
finns inom statlig förvaltning och affärsverk. 
Helsingborg som befolkningsmässigt är Sveri-
ges nionde största kommun har en ovanligt låg 
andel sysselsatta inom statliga offentliga verk-
samheter. Övriga sysselsatta arbetar till övervä-
gande del inom den kommunala/landstings-
kommunala sektorn. 

De 51 000 sysselsatta inom näringslivet i Hel-
singborg arbetar på 7 700 företag. Det ger 6,6 
sysselsatta per företag och 57 företag per 1 000 
invånare. 35 procent av de sysselsatta i Helsing-
borg pendlar in från en annan kommun, vilket 
kan jämföras med att 33 procent av de syssel-
satta i Sverige arbetspendlar till en annan kom-
mun.
 
Sysselsättningas utveckling i Helsingborg
Antalet sysselsatta i Helsingborg har ökat med 
nära 10 procent sedan 2009, och uppgick 2014 
till totalt sett 67 916 personer. Det är en något 
större ökning än i Sverige som helhet i perioden 
och fler är sysselsatta i Helsingborg än någon-
sin tidigare. Utvecklingen följer en långsiktig 
trend av tillväxt i antalet arbetstillfällen, även om 
den inte alltid har sett lika ljus ut.

Den kraftiga nedgången i den svenska syssel-
sättningen i början på 1990-talet blev mycket 
kännbar, framförallt för anställda inom bygg-
branschen. Totalt minskade antalet sysselsatta i 

2007, till 64 154 personer. Mellan 2007 och 
2009 minskade antalet sysselsatta återigen i 
Helsingborg, och 2009 uppgick de till knappt 62 
000. Minskningen drabbade främst sysselsatta 
inom industri, handel och byggverksamhet. 

Utvecklingen i näringsgrenarna 2000-2014
Mellan 2000 och 2014 ökade antalet sysselsatta 
i Helsingborg med totalt över 12 000 personer. 
Alla näringsgrenar har dock inte utvecklats på 
samma sätt. Några har ökat, en del ganska 
mycket, men inte alla.

Den näringsgren som ökat mest sedan år 2000 
är företagstjänster. Den har ökat med 3 800 
sysselsatta eller 69 procent. En annan närings-
gren som också ökat antalsmässigt mycket är 
vård och omsorg, med nästan 2 800 personer 
(39 procent). Ytterligare en näringsgren, handel, 
har ökat med närmare 1 800 sysselsatta. Det är 
emellertid bara 11 procent fler än vid årtusen-
deskiftet. Två näringsgrenar som ökat procentu-
ellt mycket men inte särskilt mycket i antal, är 
energi och miljö (67 procent) och fastighetsverk-
samhet (88 procent).

Näringslivsstruktur i Helsingborg

Figur 1 Sysselsatta i Helsingborg 1993-2014
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Helsingborg med över 10 000 mellan 1990 och 
1993. Utvecklingen vände uppåt igen under 
andra halvan av 1990-talet, och antalet syssel- 
satta ökade med 26 procent mellan 1997 och

Antalet sysselsatta upp-
gick till 67 919 personer 
2014

Handel, företagstjänster 
och tillverkning står för 
40 procent av arbetstill-
fällena

75 procent arbetar inom 
näringslivet

Företagstjänster har ökat 
mest sedan år 2000
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Den enda näringsgren som minskat antalet 
sysselsatta mellan 2000 och 2014 är tillverkning 
och utvinning (industri). Antalet sysselsatta har 
minskat med mer än 2 600 eller 30 procent. 
Transport är den näringsgren som har den läg-
sta sysselsättningsökningen procentuellt sett 
sedan 2000. 

Den klart dominerande näringsgrenen i Helsing-
borg är fortfarande handel, som ökade antalet 
sysselsatta under 2014. Trots det har andelen 

Figur 3 Sysselsatta i Helsingborg 2000-2014 i 
olika näringsgrenar
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Fig 2. Sysselsatta i helsingborg år 2014 Efter näringsgrensnitt 2007
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sysselsatta i Helsingborg minskat något, till 17 
procent. Andelen sysselsatta är 40 procent 
högre än i Sverige som helhet. En näringsgren 
som hör ihop med handeln är transport. Här 
arbetar 7,8 procent av de sysselsatta i Helsing-
borg, vilket är 62 procent högre än i Sverige som 
helhet.

Andra dominerande näringsgrenar i Helsingborg 
är vård och omsorg med 14,8 procent och före-
tagstjänster med 13,7 procent av de sysselsatta. 
Jordbruk är den näringsgren som har minst 
antal sysselsatta i Helsingborg. 

Tillverkning enda närings-
grenen som har minskat 
sedan år 2000

Handel är största nä-
ringsgren med 17 av de 
sysselsatta

Nära 15 procent arbetar 
inom vård och omsorg

Jordbruk är Helsingborgs 
minsta näringsgren
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Under 2014 ökade det totala antalet sysselsatta 
i Helsingborg, samtidigt minskade antalet i 
några näringsgrenar. Mest minskade tillverkning 
(med 252 personer) och företagstjänster (med 
149 personer). Ökade mest gjorde vård och 
omsorg (med 374 personer) och utbildning (med 
169 personer).

Handel
Näringsgrenen handel har fortfarande en domi-
nerande ställning med 11 574 eller 17 procent av 
samtliga sysselsatta i Helsingborg. Från 2000 
till 2007 ökade antalet sysselsatta med mer än 
2 200 personer. Sedan dess har utvecklingen 
stagnerat, och det är fortfarande färre som 
arbetar inom handeln än innan finanskrisen. 
Utvecklingen har dessutom varit svagare än i 
flera av kranskommunerna.

Under 2014 ökade antalet sysselsatta inom 
handeln med totalt sett 106 personer. Störst 
ökning noterades inom handeln med motorfor-
don (med 48 personer), men även detaljhandeln 
och parti- och provisionshandeln ökade något. 

Flest arbetstillfällen finns inom parti- och provi-
sionshandeln med 5 090 sysselsatta. Andelen 
sysselsatta inom parti- och provisionshandeln är 
68 procent högre i Helsingborg än i Sverige som 
helhet. Även andelen sysselsatta inom handel 
med motorfordon är högre (29 procent) än i 
riket.

Tjänstebrancher
I Helsingborg arbetar 43 922 personer eller 
nära två tredjedelar av alla sysselsatta inom 
tjänstetjänstesektorn. Mer än var femte av 

Tabell 2 Sysselsatta inom handel 2014 enligt 
sni 2007

Bransch       Antal % Index

Transport 5  331 7,8 162

Transport- o Magasinering 4 822 7,1 173

Post -o kurirföretag 509 0,7 102

Hotell och restauranger  2 203 3,2 94

Information och

kommunikation 2 259 3,3 87

Förlag, film, radio- o tv-bolag 773 1,1 104

Telekommunikationsbolag 51 0,1 16

Programproducenter och

datakonsulter mm 1 435 2,1 93

Kreditinstitut- o 

försäkringsbolag 1 446 2,1 108

Banker och andra kreditinstitut 786 1,2 98

Fösäkringsbolag 411 0,6 133

Serviceföretag till  

bank och försäkring 220 0,3 99

Fastighetsverksamhet 1 273 1,9 117

Företagstjänster 9 337 13,7 120

Juridiska och 

ekonomiska konsulter 971 1,4 141

Företagskonsulter 1 229 1,8 142

Tekniska konsulter 1 551 2,3 113

Forskning och utveckling 36 0,1 12

Reklambyrå 394 0,6 101

Andra företagstjänster 617 0,9 127

Uthyrning och leasing 293 0,4 157

Arbetsförmedling och

 bemaning 1 588 2,3 127

Resebyråer, bevakningstjänst 

och fastighetsservice 2 658 3,9 117

Civila myndigheter 3 417 5,0 87

Utbildning 5 807 8,6 81

Vård och omsorg 10 048 14,8 90

Hälso och sjukvård 5 383 7,9 120

Vårdhem, bostäder 

och omsorg 2 377 3,5 71

Öppna sociala insatser 2 288 3,4 68

Personliga och 

kulturella tjänster 2 801 4,1 92

Kultur, nöje och fritid 1 226 1,8 93

Personliga tjänster 

och annan service 1 575 2,3 92

Tabell 3 Sysselsatta inom olika tjänstebran-
scher 2014 enligt sni 2007

Bransch 2014  Index -14

  Antal % (Riket=100)

Handel med    

motorfordon 1 403 2,1 129

Parti- och    

provisionshandel 5 090 7,5 168

Detaljhandel 5 081 7,5 122

 Handel 11 574 17,0 140

dessa arbetar inom företagstjänster, och andelen 
sysselsatta i Helsingborg (13,7 procent) ligger 20 
procent över rikssiffrorna (11,5 procent). Antalet 
sysselsatta inom företagstjänster är

Tillverkning minskade 
mest 2014, med 252 
sysselsatta

Vård och omsorg ökade 
mest 2014, med 374 
sysselsatta

Handeln har utvecklats 
svagt sedan finanskrisen

Nära två tredjedelar eller 
43 922 personer arbetar 
inom tjänstesektorn
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över 9 300 och 28 procent arbetar inom reseby-
råer, bevakningstjänst och fastighetsservice. 
Sysselsättningen inom näringsgrenen ökade 
kraftigt mellan 2008 och 2012, men har därefter 
minskat något. En stor del av minskningen har 
skett i kategorin andra företagstjänster. Under 
2014 minskade antalet sysselsatta här med 325 
eller 35 procent.
 
Antalet sysselsatta inom vård och omsorg upp-
går till drygt 10 000 i Helsingborg och över hälf-
ten arbetar inom hälso- och sjukvård. Samtliga 
näringsgrenar inom vård och omsorg har ökat 
under 2014. Mest har antalet sysselsatta inom 
hälso- och sjukvård ökat (med 208 personer).
En annan stor näringsgren i Helsingborg som 
räknas till tjänstenäringarna, är transport. Här 
finns över 5 300 sysselsatta och av dessa arbe-
tar 90 procent inom verksamheten transport 
och magasinering. Av samtliga sysselsatta i 
Helsingborg arbetar 7,8 procent inom denna 
näringsgren, vilket är 62 procent fler än jämfört 
med riket.

Till tjänstebranscherna räknas samtliga närings-
grenar utom jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverk-
ning och utvinning, energi och miljö, byggverk-
samhet samt handel.

Tabell 3 Sysselsatta i olika industrigrenar 
2014 enligt sni 2007
Bransch Antal % Index

  Läkemedelsindustri 657 1,0 380

  Kemisk industri  804 1,2 316

  Textil- och beklädnadsindustri 202 0,3 178

  Livsmedelsindustri 1409 2,1 176

  Grafisk industri 303 0,4 152

  Gummi- och plastvaruindustri 395 0,6 138

  Reparationsverkstäder  217 0,3 72

  Maskinindustri  908 1,3 50

  Massa- och pappersindustri 211 0,3 49

  Metallindustri 452 0,7 43

  Stål- och metallverk 179 0,3 41

  Jord- och stenvaruindustri 95 0,1 37

Industri 6 052 8,9 74

Industri
Som tidigare nämnts så fortsätter antalet sys-
selsatta inom industrin (tillverkning och utvin-
ning) att minska. 1990 arbetade var femte sys-
selsatt inom industrin. Numera är det var elfte. 
Utvecklingen följer den nationella trenden att allt 
färre arbetar inom industrin, även om den har 
gått snabbare i Helsingborg under senare år. 
Bakgrunden är bland annat en växande arbets-
produktivitet (det vill säga att allt färre syssel-
satta behövs för att skapa samma ekonomiska 
värde som tidigare), i kombination med en svag 
utveckling i industriproduktionen sedan finans-
krisen.

Antalet sysselsatta inom industrin i Helsingborg 
uppgick 2014 till drygt 6 000. Den största indu-
strigrenen i Helsingborg är fortfarande livsmed-
elsindustri med över 1 400 sysselsatta. Där är 
andelen sysselsatta i Helsingborg 76 procent 
högre än i riket. Andra dominerande industrigre-
nar är läkemedelsindustri där andelen syssel-
satta i Helsingborg är fyra gånger så hög som i 
riket och kemisk industri där andelen sysselsatta 
är tre gånger så hög i Helsingborg som i riket.

Antalet sysselsatta inom de olika industrigre-
narna minskade med 252 personer eller fyra 
procent under 2014. Sex industrigrenar har 
minskat antalet sysselsatta, medan övriga indu-
strigrenar ökat lite eller ligger kvar på samma 
nivå som under föregående år. Den största 
minskningen skedde inom livsmedelsindustri, 
där antalet sysselsatta minskade med 146 per-
soner eller 9 procent. Därefter kom läkemedels-
industrin som minskade med 55 sysselsatta 
eller 9 procent.

9 300 arbetar inom före-
tagstjänster

Över 10 000 arbetar inom 
vård och omsorg

Livsmedelsindustri och 
läkemedelsindustri 
dominerar inom närings-
grenen tillverkning

Företagstjänster har ökat 
mest sedan år 2000
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pendlarna kan man beräkna att ca 35 000 är 
dagliga pendlare, medan övriga veckopendlar. 
De senaste fem åren har bruttopendlingen ökat 
med 15 procent.

Nettopendlingen (inpendling minus utpendling) 
minskade under 2014 med 2 procent. Minsk-
ningen beror på att inpendlingen ökade lång-
sammare än utpendlingen. Närmare 60 procent 
av alla inpendlare är bosatta i kranskommu-
nerna (tabell 4). Flest inpendlare kommer från 

Tabell 4 Arbetspendling till och från  
Helsingborg 2014 
Kommun  Pendling
  in- Ut- Netto

Höganäs 3 402 1 319 2 083

Ängelholm 3 181 1 575 1 606

Landskrona 2 501 1 821 680

Bjuv 2 306 961 1 345

Åstorp 1 955 1 128 827

Malmö 1 753 2 776 -1 023

Klippan 1 034 330 704

Lund 1 018 1 484 -466

Svalöv 651 193 458

Kävlinge 567 208 359

Stockholm 230 626 -396

Göteborg 183 331 -148

Övr kommuner 4 707 3 183 1 524

Utlandet  324 

Totalt 23 488 16 259 7 229

Tabell 5 Pendling till och från Helsingborg 
samt netto- och bruttopendling 2014
Kommun  Pendling

  2010 2011 2012  2013  2014

Inpendling 21 214 21 810 22 550  23 154  23 488

Utpendling 14 879 15 297 15 517  15 780  16 259

Nettopendling 6 335 6 513 7 033  7 374      7 229

Bruttopendling 36 093 37 107 38 067  38 934  39 747

Höganäs och Ängelholm (3 402 respektive 3 
181). Från Lund och Malmö pendlar tillsammans 
närmare 2 800 personer, vilket är 4 procent fler 
än under 2013.

Av de i Helsingborg bosatta förvärvsarbetande, 
pendlar 27 procent till andra kommuner för att 
arbeta. Flest pendlar till Malmö och Landskrona, 
totalt 4 600 personer. Av de kommuner som har 
störst pendlingsutbyte med Helsingborg, är det 
fortfarande bara till Malmö och Lund det pend-
lar fler än i motsatt riktning. Utpendlingen dit 
ökade procentuellt sett lika mycket som inpend-
lingen därifrån under 2014. 

Helsingborg och Danmark saknas fortfarande 
i den svenska pendlingsstatistiken 
I den beskrivna pendlingsstatistiken saknas fort-
farande så kallade gränspendlare, det vill säga 
personer som bor/arbetar i Sverige men som 
har sin arbetsplats/bostad i ett annat land. Det 
innebär också att antalet förvärvsarbetande i 
Sverige underskattas. Uppskattningsvis saknas 
omkring 45 000, som arbetspendlar till de nord-
iska gränsregionerna, i den svenska officiella 
arbetsmarknadsstatistiken.

I Helsingborg beräknas drygt 1 200 saknas i den 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken 
(RAMS) år 2014, vilket betyder att två procent av 
de förvärvsarbetande i Helsingborg saknas i den 
officiella statistiken från SCB. Uppgifterna om 
antal arbetspendlare till Danmark är hämtade 
från Öresundsdatabasen (Ørestat), vars huvud-
sakliga syfte är att ta fram harmoniserad gräns-
regional statistik. Statistiken utgör ett underlag 
för att beskriva utvecklingen i Öresundsregionen 
genom till exempel uppgifter om arbetspend-
lingen över Öresund. Databasen har skapats 
genom ett samarbete mellan främst Region 
Skåne, Danmarks statistik och ett antal kommu-
ner, bland annat Helsingborg.

Pendling  
 
Totalt sett pendlade 23 448 personer till Helsing-
borg för att förvärvsarbeta samtidigt som 16 
259 pendlade ut från Helsingborg. Det innebär 
att bruttopendlingen (inpendling plus utpendling) 
fortsätter att öka. Bruttopendlingen uppgår nu till 
39 747, en ökning med 2,1 procent på ett år. Av 23 448 personer arbets-

pendlade till Helsingborg 
2014

27 procent av de för-
värvsarbetande helsing-
borgarna arbetar i andra 
kommuner

Flest inpendlare kommer 
från Höganäs och Äng-
elholm

Flest utpendlare arbetar i 
Malmö och Landskrona
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Helsingborgare 
 
Av de 135 344 invånare som var bosatta i 
Helsingborg i slutet av 2014 var 60 687 förvärvs-
arbetande. Antalet förvärvsarbetande har ökat 
med 1,7 procent under 2014. Andelen förvärvs-
arbetande av hela befolkningen i Helsingborg var 
44,8 procent – en liten minskning jämfört med 
2013. Läggs de förvärvsarbetande i Danmark 
till antalet, så uppgår antalet förvärvsarbetande 
Helsingborgare till 61 887 eller 45,8 procent av 
befolkningen. Av de förvärvsarbetande helsing-
borgarna arbetade 44 428 i hemkommunen. 
Precis som bland de sysselsatta i Helsingborg, 
är den största näringsgrenen bland de för-
värvsarbetande helsingborgarna Handel, även 
om andelen är något lägre. Till skillnad från de 
sysselsatta så är det en något högre andel av de 
förvärvsarbetande helsingborgarna som arbetar 
inom tillverkning. 
 
Något ökad andel förvärvsarbetande 
Andelen förvärvsarbetande (förvärvsintensiteten) 
i åldersgruppen 20-64 år var 72,2 procent i Hel-
singborg 2014. Det är 5,1 procentenheter lägre 
än i Sverige som helhet och 0,2 procentenheter 
lägre än i Skåne. Under 2013 ökade förvärvsin-
tensiteten i Helsingborg med 0,3 procentenheter, 
vilket tangerade ökningen i Skåne och var 0,1 
procentenhet högre än i Sverige som helhet. 
 
Avsaknaden av gränspendlare i RAMS innebär 
att den verkliga förvärvsintensiteten blir något 
underskattad. Om gränspendlarna räknas som 
förvärvsarbetande, beräknas förvärvsintensite-
ten i Helsingborg uppgå till 73,7 procent (+1,6) 
procentenheter.

Gränspendlingsstatistiken tar lite längre tid att 
få fram, men numera går det att få fram kvar-
talsvisa uppgifter för arbetspendlingen till Dan-
mark lite snabbare än tidigare. Första kvartalet 
2015 arbetspendlade 1 200 personer till Dan-
mark. Uppskattningsvis uppgick antalet för-
värvsarbetande Helsingborgare med arbetsplats

Bransch 2014  Index -14

  Antal % (Riket=100)

Jordbruk, skogsbruk 

och fiske 612 1,0 47

Tillverkning och utvinning 6489 10,7 88

Energi och miljö 606 1,0 95

Byggverksamhet 3314 5,5 79

Handel 9896 16,3 134

Transport 4680 7,7 155

Hotell och restauranger 2235 3,7 107

Information och 

kommunikation 2095 3,5 90

Kreditinstitut och 

försäkringsbolag 1127 1,9 94

Fastighetsverksamhet 1087 1,8 112

Företagstjänster 7800 12,9 112

Civila myndigheter och 

försvaret  3034 5,0 87

Utbildning 5678 9,4 89

Vård och omsorg 8935 14,7 90

Personliga och kulturella 

tjänster 2534 4,2 93

Okänd bransch 565 0,9 81

 Totalt 60 687 100,0 .. 

i Danmark till 1 200 under 2014 – en minskning 
med 35 procent sedan toppåret 2008, då över 1 
900 Helsingborgare arbetade i Danmark. I mot-
satt riktning, från Danmark till en arbetsplats i 
Helsingborg, pendlar betydligt färre personer, 
omkring 100.

Tabell 5 Andel förvärvsarbetande i Helsingborg 
20-64 år, 2014
  20-64 år      Diff  Skåne Sverige

  2012 2013  2014   2012-14  2014 2014

Män 73,4 73,7  73,8   0,3  73,4 78,5

Kvinnor 69,9 70,0  70,5   1,1  71,3 76,0

Totalt 71,7 71,9  72,2   0,8  72,4 77,3 

Tabell 6 Förvärvsarbete i Helsingborg år 2014 
enligt sni 2007 

1 200 helsingborgare ar-
betar i Danmark, endast 
ca 100 pendlar i motsatt 
riktning

Förvärvsintensiteten 
var 5,1 procent lägre i 
Helsingborg än i Sverige 
som helhet 2014 

60 687 helsingborgare i 
åldern 20-64 år förvärvs-
arbetade 2014, exklusive 
gränspendlare

72,2 procent av helsing-
borgarna i åldern 20-64 
år förvärvsarbetade 2014, 
exklusive gränspendlare
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