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FRÅN INSIKT
TILL HANDLING
År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad.
Att ha en gemensam målbild som vi alla kan sträva
mot stärker våra förutsättningar att arbeta för en
hållbar utveckling i Helsingborg. Men en vision ställer också krav på oss. För att nå dit kan vi inte förlita
oss på slumpen. Vi måste hitta en hållbar väg mot år
2035 som kännetecknas av smarta långsiktiga lösningar och robusta strategier. Det gör vi genom en
planering som tar hänsyn till vad som händer i vår
omvärld och som tar ansvar för vilka konsekvenser
dagens skeenden innebär för framtiden.
I år är det första gången som vi tar fram en stadsövergripande trend- och omvärldsanalys. Denna analys kommer vi att ta fram varje år. Analysen är en del av stadens
styrmodell och ett planeringsunderlag som bidrar till en
stark helhet i planeringsarbetet. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan inom vår organisation att agera på skeenden i vår

omvärld snarare än att reagera. Samtliga verksamheter i
staden ska ha insikt i skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckling.
Kunskapen om de viktiga frågorna finns i våra verksamheter och Helsingborgs stad behöver arbeta tillsammans
som en organisation för att kunna möta framtidens
utmaningar.
Trend- och omvärldsanalysen beskriver utvecklingen för
Helsingborg och analyserar, problematiserar och utmanar
– men den ger inga färdiga förslag på lösningar. Alla
verksamheter behöver fundera över vad detta innebär
utifrån egna behov och förutsättningar. Analysen ger en
stadsövergripande bild av viktiga områden som kan
brytas ned och fördjupas i olika verksamheter. Våra
kunskaper och insikter ska vi sedan använda när vi utifrån
visionen formulerar nya mål och strategier – när vi går
från insikt till handling.
Helsingborg är staden för människor som vill något.

Palle Lundberg
Stadsdirektör
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Medskick inför planering 2014
Medskicken är en summering av de viktigaste iakttagelserna
utifrån trend- och omvärldsanalysen.

Kompetensbehovet ökar – men är vi tillräckligt attraktiva?
Företag i Helsingborg signalerar svårigheter att finna arbetskraft med rätt kompetens. Även Helsingborgs
stad som arbetsgivare behöver locka kompetenta medarbetare. Utmaningen och möjligheten ligger i samskapande mellan offentliga verksamheter, näringsliv och utbildningar som möjliggör innovationer och
attraherar kunskap och kompetens till staden. En anda av kreativitet, tolerans och entreprenörskap skapar
grunden för inkludering och matchning på arbetsmarknaden samt förutsättningar för att möta utanförskap. Detta lockar även fler företag och människor att vilja bo och arbeta här. Skolan som nyckelaktör
behöver tillsammans med andra medverka till att skapa den anda och kompetens som behövs, stimulera
till livslångt lärande och inspirera till yrken med framtidspotential. Helsingborg ska inte bara locka hit
talangfulla människor och företag – Helsingborg måste utveckla den potential som redan finns bland alla
invånare i staden.

En polariserad stad är inte hållbar – strukturer måste utmanas
Helsingborg är idag en ur flera aspekter polariserad stad, vilket motverkar både kreativitet och dynamik.
För att skapa en stad där många olika människor bidrar, välkomnas och känner sig trygga måste arbete kring
mångfald och tolerans prioriteras. Frågan behöver med kraft integreras i flera områden – hur exempelvis
stadsplanering möjliggör en positiv utveckling, hur rekrytering av personal hanteras, hur arbetslöshet tacklas,
på vilka sätt kulturen bidrar med uttrycksformer och hur skolan stärks i sitt uppdrag. Reell förändring
kräver vilja och att rådande strukturer utmanas. En avgörande framgångsfaktor för att bryta en negativ
utveckling är att fler människor i utanförskap kommer in på arbetsmarknaden.

Förändrad demografi leder till flera utmaningar – är vi redo?
Helsingborgs befolkning har växt kraftigt de senaste tio åren och uppgår snart till 132 000 invånare.
År 2035 beräknas siffran vara 162 000. Helsingborg har precis som riket i övrigt stora utmaningar i form
av en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. De som arbetar blir färre och måste därmed försörja allt fler människor. Konkurrensen om dem i arbetsför ålder hårdnar för Helsingborg både på kort och
lång sikt. Helsingborg står inför ett antal utmaningar och möjligheter, då framtidens äldre kommer att vara
fler och friskare och samtidigt ställa andra krav på individuella lösningar.

Världen krymper – vårt ansvar växer
De digitala och fysiska förbindelserna till omvärlden är av stor vikt för att utveckla Helsingborg och
regionen. Helsingborg behöver vara öppen mot omvärlden och utnyttja de möjligheter som den digitala
utvecklingen skapar, för att stärka både konkurrenskraft och kompetens. Pendlandet ökar mellan kommunerna och därmed kommer kapaciteten att behöva förstärkas. Helsingborg behöver även skapa balans
mellan gods- och persontransporter. Övergripande klimatförändringar påverkar hela regionen och kräver
medvetet arbete. Helsingborgs stad genomför ett aktivt miljöarbete men står inför utmaningen att förebygga klimatförändringens negativa effekter och påverka beteenden. Helsingborgs stad har en viktig roll i
att bidra till hållbar utveckling och underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val.

Långvarig svag konjunkturutveckling följs normalt
av stark återhämtning – men det dröjer
Den internationella finansturbulensen är inne på sitt sjätte år. Många prognoser pekar på att det dröjer
fram till 2014-2015 innan konjunkturen vänder uppåt och arbetsmarknaden några år därefter. Sveriges
internationellt sett starka offentliga finanser, låga ränteläge, tillgängliga arbetskraft och omfattande investeringsbehov i infrastruktur och bostäder skapar gynnsamma förutsättningar när konjunkturen vänder.
För Helsingborgs stad innebär detta att skatteintäktsutvecklingen kommer vara fortsatt svag under några år
och att verksamheterna fortsatt behöver effektivisera arbetet. Helsingborgs stad har ett bra utgångsläge och
det gör att verksamheterna kan arbeta genomtänkt och smart. Ambitionsnivån och prioriteringar inom verksamheternas uppdrag kommer att bli betydelsefulla för hur väl framtidens utmaningar kommer att mötas.
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Metodik
Läsanvisning
Trend- och omvärldsanalysen inleds med övergripande
medskick. Medskicken är en summering av de viktigaste iakttagelserna utifrån visionsområdesanalyserna.
Därefter följer Helsingborgs fem visionsområden som
innehåller analys av nuläge och pekar på viktiga frågor för
Helsingborgs framtida utveckling. Sist i rapporten beskrivs
elva trender som bedöms påverka Helsingborg. Varje trend
beskriver konsekvenser för Helsingborg eller Helsingborgs
stad. Vid varje trend finns en pil som visar åt vilket håll
trenden är på väg (pil uppåt = ökande/stadig framväxt, pil
åt sidan = pågående, pil nedåt = avtagande).

Trend- och
omvärldsanalysen
är en del av stadens
planeringsunderlag
Som ett led i arbetet med hållbar utveckling har en gemensam långsiktig vision
för Helsingborg tagits fram. År 2035 ska
Helsingborg vara en skapande, pulserande,
global, gemensam och balanserad stad.
Helsingborg behöver hitta en hållbar väg
mot år 2035 som kännetecknas av smarta
långsiktiga lösningar. Det åstadkommer
vi genom en planering som tar hänsyn
till vad som händer i omvärlden och som
tar ansvar för vilka konsekvenser dagens
utveckling innebär för framtiden.
I november varje år kommer vi att presentera Helsingborgs stads stadsövergripande
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För att underlätta för läsaren och undvika upprepningar
har vissa analyser och avsnitt endast beskrivits på ett ställe,
även om de har bäring på flera områden. Exempelvis påverkar konjunkturen helheten och alla fem visionsområden,
men har i dokumentet placerats under visionsområdet den
skapande staden.
Rapportens struktur motsvarar arbetsprocessens gång
samt hur framtagandet av trend- och omvärldsanalysen
har gått till [se figur Upplägg av rapport].

trend- och omvärldsanalys. I år presenteras analysen i januari månad. Syftet
med analysen är att skapa en gemensam
bild av de skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för hela
stadens utveckling. Dessa omvärldsförändringar behöver vi i Helsingborgs stad
ta hänsyn till i vår planering för att på
ett framgångsrikt sätt styra utvecklingen
i riktning mot visionen. Genom att vi
bevakar omvärlden och samhällsutvecklingen, förbättras möjligheterna för oss
att fatta mer välgrundade och strategiska
beslut och skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Metod och arbetssätt
Trend- och omvärldsanalysen har tagits
fram i projektform av en projektgrupp

och referensgrupp inom Helsingborgs
stad under hösten 2012. Referensgruppen
och projektgruppen har bestått av ett
antal medarbetare från majoriteten av
stadens förvaltningar.
Under projektets gång har projektgruppen
besökt och kontinuerligt haft kontakt
med företaget Copenhagen Institute for
Future Studies (CIFS). Ett antal möten,
seminarier och föreläsningar kring trendoch omvärldsanalys har skett i samarbete
med CIFS. Projektgruppen har även haft
kontakt med framtidsanalysföretaget
Kairos Future som utbildat projektgruppen inom framtidsanalyser. Som komplement till analysarbetet har projektgruppen även intervjuat ett antal
forskare och experter för att diversifiera

metodik

Figur: Upplägg av rapport
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bilden av den framtida utvecklingen som
presenteras i rapporten.
Den trendspaningsmetod som vi har använt
bygger på framtidsanalysföretaget Kairos
Futures modell för trend- och omvärldsanalys. I processen har kunskapen hos
medlemmar i både projekt- och referensgruppen använts. I trendspaningen utgick
gruppen från frågeställningen: vilka trender eller händelser kommer att påverka
Helsingborgs möjligheter att i framtiden
vara en attraktiv stad att besöka, leva,
bo och arbeta i (tidsperspektiv 2035)?
Frågeställningen processades i flera omgångar och tidsperspektivet justerades
till cirka 10–15 år fram i tiden. I korthet
fokuserade trendspaningsprocessen på
att se över nuläge och historisk utveckling, intuitiv trendspaning, värdering
av trender efter säkerhet och grad av
påverkan, formulering av de viktigaste

trenderna baserat på värderingen, konsekvensanalyser, kommunikation och
djupare beskrivning.
Utifrån trendspaningen gjordes ett urval
och en avgränsning av trender. Vi identifierade 11 viktiga trender som bedöms
påverka Helsingborg på lite längre sikt
(10-15 år framåt). Utifrån trenderna har
utmaningar och möjligheter identifierats och beskrivits i konsekvensanalyser
för Helsingborg. Dessa trenders konsekvenser har sedan sammanförts med
beskrivningar av nuläget samt utveckling på kortare sikt i Helsingborg. Den
sammanvägda analysen har delats in
utifrån Helsingborgs visions fem områden; den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden.
Under dessa fem områden sammanförs
utmaningar och möjligheter utifrån
både nuläge och framtida utveckling.

Visionsområdestexterna innehåller därmed
konsekvenser och hänvisningar till de
trender som är mest relevanta för just
det visionsområdet [se figur].
Helsingborg behöver tydliggöra vilka utmaningar och möjligheter som behöver
mötas på väg mot den långsiktiga visionen.
Att knyta trend- och omvärldsanalysen
till de fem visionsområdena har därmed
bedömts viktigt för att få en analys som är
specifik och användbar för Helsingborgs
stad. Utifrån visionsområdesanalyserna
har ett antal viktiga utmaningar identifierats och samlats under fem tematiserade medskick för att på så sätt lyfta
fram de mest relevanta frågorna ur ett
stadsövergripande perspektiv.
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OMVÄRLD
NÄRVÄRLD

Ekonomi & Marknad
Politik
Institutioner
Sociala sammanhang

”INVÄRLD”
Helsingborg

Teknik
Ekologi
Legalt
Media

Källa: Kairos Future

Definitioner och begrepp
Trend och megatrend

Enligt Nationalencyklopedin är en trend
”en stabil, långsiktig förändring i samhället
avseende ekonomi, demografi, värderingar,
intressen eller konsumtionsmönster”. Med
stabil och långsiktig menas att det finns
tydliga tecken på att denna förändring
äger rum redan idag och att förändringen
håller i sig på längre sikt. Med andra
ord är trend en stabil, långsiktig och
tydlig förändring som utvecklas i någon
riktning. Trender påverkar och driver
samhällsutvecklingen. Det finns även
andra skeenden som har stor påverkan,
men som inte är trender. Det kan vara
enstaka större händelser såsom terrorattacken den 11 september i New York
eller cykliska förlopp såsom ekonomisk
konjunktur.
Vid trendspaning är det ibland svårt att
skilja på vad som är en drivkraft, vad som
är en trend och vad som är en konsekvens. En trends konsekvens kan leda till
en annan trend eller vara en mottrend.
Utöver trender finns det ett antal så

kallade megatrender. Med megatrender
menas trender som driver den globala
utvecklingen framåt och som hela världen påverkas av. Exempel på megatrenderna är individualisering, globalisering
och klimatförändring. Megatrender kallas
även för drivkrafter eftersom de driver på
övriga trender i olika omfattning.

som enskild organisation inte styra eller
påverka – man kan bara förhålla sig till
dem. För att komma ihåg viktiga faktorer att förhålla sig till i omvärlden brukar man använda ordet EPISTELM som
står för: Ekonomi och Marknad, Politik,
Institutioner, Sociala faktorer, Teknik,
Ekologi och Miljö, Legalt och Media.

Omvärld – närvärld – invärld

Trend- och omvärldsanalysen utgår från
tendenser och trender i omvärlden och
närvärlden, vilket i några konsekvensbeskrivningar kopplar an till invärlden.

Arbetet har utgått ifrån en modell för att beskriva faktorer som påverkar Helsingborg:
omvärld, närvärld och invärld. Detta är
ett relativt beprövat tankesätt som kommer från Kairos Future. Invärlden är
den egna organisationen, som man själv
styr över. Organisatoriskt motsvarar det
Helsingborgs stad. Närvärlden omfattar den del som man har inflytande
över, men inte helt bestämmer över.
I detta fall omfattar närvärlden bland
annat Helsingborg som geografiskt område, inklusive alla invånare, företag
och verksamheter samt regionen i stort.
Även Sveriges regering och riksdag kan
hänföras hit. Omvärlden är allt utanför
dessa. Förändringar i omvärlden kan man

När texten tar upp ”Helsingborg” avses
hela Helsingborgs kommun som geografisk
plats, det vill säga såväl staden och de
olika tätorterna som landsbygden. Med
”Helsingborgs stad” avses organisationen
Helsingborgs stad.
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Visionen om den skapande staden
Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje
barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de
som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.
I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola.
Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten
och samarbeten som får spännande saker att hända.
Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv.
Helsingborg är staden för människor som vill något.

Få andra städer har de förutsättningar som
Helsingborg och regionen erbjuder när det
gäller attraktiva boende- och naturmiljöer,
tillgång till kulturupplevelser, dynamiskt
näringsliv, universitet och god infrastruktur.

•

 en rådande konjunkturen påverkar Helsingborg.
D
Under hösten 2012 ökade antalet varsel om uppsägningar
bland företagen i Helsingborg men ännu har det inte haft
några synbara effekter i arbetslöshetsstatistiken.

•

 äringslivet i Helsingborg kännetecknas av små och
N
medelstora företag inom många branscher.

Samtidigt står Helsingborg inför stora
utmaningar för att kunna nå visionen om
den skapande staden. Den omfattande
segregationen i boende, skola och arbetsliv,
minskad behörighet till gymnasieskolan
och en utbredd intolerans bland unga är
områden som måste hanteras.

•

 äringslivet internationaliseras, vilket möjliggör kunskap
N
och innovation, men även ökad risk för att företag flyttar
från Helsingborg.

•

 jänstesektorn i Helsingborg dominerar men
T
tillverkningsindustrin är fortfarande stor.

•

 elsingborg har bland den lägsta förvärvsintensiteten i
H
länet.

•

 rbetslösheten biter sig fast men antalet arbetstillfällen blir
A
fler.

•

 fterfrågan på kvalificerad arbetskraft med lokalanknytning
E
växer.

•

 ndelen behöriga elever till gymnasieskolan minskar men
A
meritvärdena i årskurs nio ökar något.

•

 ya kompetenser och kunskaper krävs för att kunna
N
möta framtidens utmaningar. Samarbete med andra högre
utbildningar kan bidra till ökad kunskapsgenerering.

•

 tvecklingen av inkubatorer i regionen och stadens
U
engagemang i de internationella forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS kan bidra till att stärka
innovationsklimatet i regionen.

Ett tillåtande klimat och en anda av
kreativitet, tolerans och entreprenörskap
lägger grunden för en vidgad arbetsmarknad
och skapar förutsättningar för att inkludera
grupper som idag befinner sig i utanförskap.
Skolan som nyckelaktör behöver tillsammans
med andra medverka till att skapa den anda
och kompetens som behövs, stimulera till
livslångt lärande och inspirera till yrken med
framtidspotential.
Ett utvecklat samskapande mellan offentliga
verksamheter, näringsliv och utbildningar blir
allt viktigare för att kunna hantera framtidens
utmaningar, möjliggöra innovationer och
attrahera kunskap och kompetens till staden.
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Ett bra företagsklimat
skapar en inkluderande
arbetsmarknad
Företagsklimatet i Helsingborg rankas som ett av de 20 bästa i Sverige.
Helsingborg är dessutom den kommun
med över 100 000 invånare som placerar sig högst på Svenskt Näringslivs årliga
mätning av företagsklimatet i Sveriges
290 kommuner. Ett bra företagsklimat
är avgörande för tillväxt, jobb och välfärd. Det skapar förutsättning för fler
och växande företag vilket i sin tur kan
skapa ökade skatteintäkter och en vidgad arbetsmarknad för grupper med
stort utanförskap och hög arbetslöshet.
Företagsklimatet spelar en viktig roll för
att kunna utvecklas som en levande och
innovativ plats.

Näringslivet i Helsingborg
I Helsingborg finns cirka 13 500 aktiva
företag som utgör arbetsplats för 70 procent av den totala arbetsmarknaden i
kommunen. Företagen skapar arbetstillfällen och är en viktig källa till välstånd
och tillväxt. Näringslivet i Helsingborg
kännetecknas av en stor bredd av företag inom många olika branscher med
tyngdpunkt på små och medelstora företag. Denna diversifiering bidrar till att
Helsingborg tillhör en av landets minst
sårbara kommuner i termer av de sammanvägda faktorerna arbetsmarknad,
beroende av enskilda större företag och
företagande.
För Helsingborgs del utmärker sig vissa
branscher jämfört med andra skånska

10 största näringsgrenarna i Helsingborg, antal anställda
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och svenska kommuner. Parti- och detaljhandeln är den dominerande näringsgrenen och mer än 25 procent av de
sysselsatta i Helsingborg återfinns inom
näringsgrenarna handel och logistik.
Tillsammans omsatte parti- och detaljhandeln i Helsingborg 53 miljarder kronor under 2011, varav detaljhandelns del
uppgick till cirka 10 miljarder kronor.
Det gör handeln till den absolut största
näringsgrenen.

Utveckling av företagande,
antal anställda och
branschernas struktur
Det finns en lång tradition av företagande
i Helsingborg och nordvästra Skåne.
Under det senaste decenniet har antalet
nyregistrerade företag i Helsingborg ökat
med 40 procent och antalet arbetsställen med fler än 3 500 stycken. Samtidigt
uppvisar Helsingborg en högre procentuell utveckling av det sammanlagda
antalet anställda av dagbefolkningen
mellan åren 2000 till 2011 jämfört med
både övriga Skåne och riket som helhet. Däremot uppvisar det samlade näringslivet i Helsingborg en svagare omsättningsökning jämfört med länet som
helhet mellan åren 2008-2011. En stor
utmaning är dessutom den svaga tillväxten bland de nystartade företagen.
Störst procentuell ökning av antalet anställda finns inom näringsgrenenen energi och miljö där antalet anställda har
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ökat med 50 procent under det senaste
decenniet. Även inom branscher som
företagstjänster, hotell och restaurang,
fastighetsbolag samt kreditinstitut och
försäkringsbolag har det skett en stor
procentuell ökning av antalet anställda.
Den största minskningen återfinns inom
tillverknings- och utvinningsindustrin
där antalet anställda har minskat med 20
procent mellan 2001-2011. Minskningen
beror sannolikt både på den strukturomvandling som har skett i samhället och
på faktorer som exempelvis outsourcing.
När ett bemanningsföretag tar över personalförsörjningen på ett företag klassas
personalen som sysselsatta inom tjänstesektorn och näringsgrenen företagstjänster, även om det rör sig om tunga
industrijobb.
Det behövs tillväxt inom både det
”spetsiga” och ”breda” näringslivet för
att kunna möta framtidens utmaningar.
Mycket av den massmediala uppmärksamheten fästs ofta på viktiga, men
relativt smala delar av näringslivet.
Tillverkningsindustrin är fortfarande den
näst största näringsgrenen i Helsingborg
sett till omsättning och den fjärde största
i termer av sysselsättning, med betydligt
fler anställda än telekom/IT och ”Life
Science” tillsammans.
I många postindustriella samhällen pågår
en växande ekonomisk och social polarisering mellan grupper av hög- och
lågutbildade personer och yrken som förenklat kan beskrivas som kreativa respektive rutinbetonade. Branschstrukturen i
Helsingborg präglas av stora branscher
med relativt låg utbildningsnivå. För staden innebär det en utmaning att både utveckla de kunskapsintensiva branscherna
och stärka utbildningsnivån i de traditionella näringarna.

Internationaliseringen
av näringslivet
I Helsingborg har andelen arbetsställen
med utländsk ägare ökat med närmare
65 procent sedan år 2000. Ökningen
är mindre än för Skåne som helhet där

Finanskrisen är nu inne på sitt sjätte
år och såväl den nationella som den
internationella konjunkturutvecklingen
är fortsatt osäker. Sverige står inför
stora utmaningar med en svag global
konjunktur som riskerar att påverka
exportindustrin. Den svenska exporten
står för ungefär hälften av BNP varför
en exportnedgång medför en lägre
tillväxt i landet. Sammanfattningsvis
bedömer såväl Sveriges Kommuner
och Landsting som Arbetsförmedlingen
och Konjunkturinstitutet att den svaga
ekonomiska utvecklingen beräknas
dröja sig kvar fram till början av 2013.
Först vid halvårsskiftet 2013 beräknas
tillväxten få bättre fart, vilket innebär
att arbetsmarknaden fortsätter att
försvagas både under 2013 och 2014.
Störst beräknas jobbförlusten bli inom
industri och byggverksamhet.
På längre sikt ser förutsättningarna för
svensk ekonomi bättre ut. Starka offentliga finanser i kombination med
låga räntor, tillgänglig arbetskraft och
stora investeringsbehov i infrastruktur
och bostäder ger goda förutsättningar
för ökade investeringar och ökad konsumtion. Från och med 2014 bedöms
det kunna ske en stark utveckling i
svensk ekonomi och under 2016 antas
arbetslösheten på en nationell nivå ha
sjunkit till de nivåer som rådde före
finanskrisen.
Utvecklingen av den svenska ekonomin är beroende av vad som händer
i Europa och en positiv utveckling av
Sveriges ekonomi är beroende av att
skuldkrisen i Europa reds ut under
”ordnade former”. Mycket talar för en
svag ekonomisk utveckling i Europa de
närmaste åren där de mest skuldsatta
länderna kämpar med åtstramningar
och skattehöjningar för att få ordning i finanserna. Enligt ECB kommer
emellertid den ekonomiska tillväxten
i Europa att stärkas nästa år och ekonomin bör gradvis återhämta sig. Ett
första steg har tagits mot en europeisk
bankunion efter att EU:s finansministrar
har enats om att ECB tar över tillsynen
för unionens största banker. Den ihållande osäkerheten som bedöms bestå in
i 2013 tynger dock de ekonomiska utsikterna. Osäkerheten skapar utrymme

för alternativa scenarier som inkluderar
såväl Eurokollaps som fördjupad och än
mer globalt utbredd finanskris.
I USA är arbetslösheten fortsatt hög,
även om det finns signaler som pekar
på en minskning. Hushållens ekonomi
är ansträngd och landet har ett stort
budgetunderskott. Genom att sälja till
snabbt expanderande tillväxtmarknader har USA:s industri hittills klarat
sig ganska bra. Det finns nu tecken på
att starka tillväxtländer i Asien och
Latinamerika får se en inbromsning av
tillväxten. Liknande signaler kommer
från Kina även om det snarare handlar
om en försvagning av tillväxten till en
nivå som fortfarande är mycket hög.
På nationell nivå redovisar Konjunkturinstitutet en tillbakagång för företag
inom handel, byggindustri, företagstjänster, tillverknings- och utvinningsindustri, vilka utgör fyra stora och betydelsefulla näringsgrenar i Helsingborg.
Om utvecklingen håller i sig kan det
komma att få betydande konsekvenser
för både företagen och regionen i stort.
Trots det besvärliga ekonomiska läget är
antalet företagskonkurser i Helsingborg
de lägsta sedan 2009. Under årets tre
första kvartal minskade antalet konkurser
med närmare 60 procent jämfört med
samma period 2011. Framförallt berördes företag inom byggindustrin, företagstjänster och detaljhandeln.
Under hösten ökade antalet varsel
om uppsägningar bland företagen i
Helsingborg men ännu har det inte haft
några synbara effekter i arbetslöshetsstatistiken. Även om cirka var femte
varsel leder till arbetslöshet, utgör varslen endast en mindre del av det antal
personer som förlorar jobben under ett
år. För Helsingborgs stad innebär detta
att skatteintäktsutvecklingen fortsatt
kommer vara svag under några år, och
att verksamheterna fortsatt behöver
effektivisera arbetet. Helsingborgs stad
har ett bra utgångsläge och det gör att
verksamheterna kan arbeta genomtänkt
och smart. Ambitionsnivån och prioriteringar inom verksamheternas uppdrag kommer att bli betydelsefulla för
hur väl framtidens utmaningar möts.
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Antal nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen 2000-2012, Helsingborg
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kritik som riktas mot de multinationella
företagen. Ur ett historiskt perspektiv
har emellertid länder med positiv inställning till utländska direktinvesteringar
också varit de med störst ekonomisk
tillväxt.

Låg förvärvsintensitet
trots kraftig ökning av
antalet arbetstillfällen
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andelen utlandsägda arbetsställen har
ökat med över 100 procent under perioden. Andelen anställda på arbetsställen
med utländsk ägare ökade samtidigt med
40 procent i såväl Helsingborg som i länet
som helhet. Det betyder att 21 procent
av samtliga arbetstillfällen och 27 procent av arbetsställena i Helsingborg har
en utländsk ägare.
Diskussionen om de multinationella företagens existens i den globala ekonomin
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är ständigt pågående. Till fördelarna hör
att de multinationella företagen skapar
tillväxt i de länder där de verkar i form
av bland annat kapital och teknologi som
påskyndar tekniska framsteg, kunskapsspridning och innovation utanför företagen. Samtidigt tenderar en stor del av
vinsterna att tillfalla företagens hemländer istället för att återinvesteras i värdlandet. Företagens snabbrörlighet mellan
olika länder där förhållandena för tillfället är mest gynnsamma är ytterligare en

Helsingborg bildar tillsammans med de
övriga nio nordvästskånska kommunerna
den näst största arbetsmarknaden i länet med cirka 133 000 arbetstillfällen.
Antalet arbetstillfällen i Helsingborg
uppgår till drygt 63 000, en ökning med
närmare 7 500 sedan år 2000.
Skåne har ur ett nationellt perspektiv
landets lägsta förvärvsintensitet där 71,1
procent av regionens nattbefolkning i
åldersgruppen 20-64 år arbetar i eller
utanför det egna länet. Motsvarande
siffra för riket var 75,9 procent år 2010.
I Helsingborg var förvärvsintensiteten
samma år 71,2 procent och tillhör därmed bland de lägsta i Skåne. Sedan krisen i början av 90-talet har Skåne tillhört
de län som har lägst sysselsättningsgrad
i riket. Det finns goda skäl att betrakta
den låga sysselsättningsgraden i Skåne
som strukturellt betingad och inte som
något konjunkturfenomen. Till skillnad
från flera andra skånska kommuner där
förvärvsintensiteten har minskat med mer
än 15 procentenheter sedan år 2000 har
den i Helsingborg ökat med 1,5 procentenheter under perioden.
Den låga förvärvsintensiteten beror inte på
att Helsingborgs arbetsmarknad har utvecklats dåligt. Helsingborg har snarare präglats
av en relativt stark sysselsättningstillväxt
det senaste decenniet, där antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen
ökade från 5 700 år 2000 till 10 330
år 2011. Som en effekt av den rådande
lågkonjunkturen har antalet nyanmälda
platser på Arbetsförmedlingen minskat
till 8 402 fram till och med oktober
2012. Samtidigt har även befolkningen i
arbetsför ålder vuxit snabbt. Andelen sysselsatta av befolkningen har därför haft
svårt att nå upp till de nivåer som råder
i övriga delar av landet. Det innebär att
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Helsingborg, likt övriga Skåne, måste
springa för att stå stilla. Skulle Skånes
produktivitet och sysselsättningsgrad
komma upp på samma nivå som för
Sverige som helhet beräknas Sveriges
totala BNP kunna öka med drygt 40 miljarder kronor per år.

Den höga arbetslösheten
tycks bita sig fast
I början av milleniet var arbetslösheten
högst i nordvästra och sydvästra Skåne.
Perioden 2006-2008 präglades av en
snabb sysselsättningstillväxt och sjunkande arbetslöshetstal. Efter finanskrisen
i slutet av år 2008 har nivåerna stigit till
nästan samma nivå som rådde i början av
00-talet. Även denna gång är nordvästra
Skåne drabbat och har tillsammans med
nordöstra Skåne de högsta arbetslöshetsnivåerna i länet. I oktober 2012 var
ungdomsarbetslösheten bland den registerbaserade arbetskraften 22,4 procent,
en minskning med 0,7 procentenheter
jämfört med oktober 2011.
Arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar minskade med 1,8 procentenheter till 34,4 procent under oktober 2012
jämfört med samma månad förra året.
Även om det är en alarmerande hög
siffra motsvarar den, till skillnad från den
övriga ungdomsarbetslösheten, i stort
riksgenomsnittet. En förhållandevis hög
invandring gör att Helsingborg i jämförelse med många andra kommuner, på
lång sikt och rätt hanterat, kommer att
ha god tillgång på arbetskraft och kompetens. Företag och organisationer vinner
dessutom mer acceptans i samhället och
agerar bättre tillsammans med sin omgivning om deras anställda speglar befolkningen i övrigt.
En förutsättning för att kunna nå denna
privilegierade situation är att staden kommer till rätta med de stora utmaningarna
inom integrationsområdet. Flexibilitet
på arbetsmarknaden, löneläge, vilka
länder invandrarna kommer ifrån och
vilken utbildningsnivå de har anges ofta
som bakomliggande förklaringar till integrationens framgång eller misslyckande.
Bättre verktyg för kompetensutveckling
och validering av utbildningar är andra

Andel arbetslösa 18-24 år utrikesfödda,
registerbaserade arbetskraften
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Högsta avslutade utbildningsnivå 2001-2011, 25-64 år
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personal och lärandemiljöer där de lär
sig vara aktiva, engagerade och kreativa
tillsammans med andra barn.
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Förgymnasial utbildning
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Gymnasial utbildning

faktorer som påverkar möjligheten att
kunna tillvarata de positiva effekterna
av invandringen och samtidigt minska
risken för utanförskap och segregering.

Nya tider, nya
utbildningskrav
Efterfrågan på arbetskraft i Skåne beräknas öka med nästan 44 000 personer
fram till år 2020. Framförallt rör det sig
om gymnasialt och eftergymnasialt utbildade personer med tonvikt på eftergymnasialt utbildad arbetskraft. Nationella
prognoser för 2030 visar att mer än 40
procent av efterfrågan på arbetskraft
avser personer med eftergymnasial utbildning. Det ökade arbetskraftsbehovet
finns främst inom teknik, tillverkning, utbildning samt vård och omsorg. Ett ökat
kunskapskrav i arbetslivet och omfattande generationsväxlingar medför också en
förskjutning mot en ökad efterfrågan på
yrkespersoner inom samhällsvetenskap,
juridik, handel och administration.
Redan idag upplever företag svårigheter
att finna arbetskraft med rätt yrkeskompetens. I en undersökning gjord bland
130 företag i Helsingborg pekar merparten av företagen på svårigheter att finna
lämpliga kandidater till lediga tjänster.
Företagen söker erfarna yrkespersoner
med någon form av specialkompetens,
vilka dessutom ska vara lokalt förankrade
i Helsingborgstrakten.
Då allt fler branscher är kunskapsintensiva, ökar kraven på utbildning som
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ett första steg för att kunna ta sig in på
arbetsmarknaden.
Utbildningsnivån
ökar
stadigt
i
Helsingborg. Även om andelen personer i
åldern 25-64 år med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå är högre i Helsingborg än i övriga Skåne och i
riket som helhet, minskade andelen personer i gruppen med sex procent mellan
2001 och 2011. Andelen personer med
eftergymnasialutbildning i åldersgruppen
25-64 år ökade med nio procent under
samma period och ligger nu strax under
riks- och länsgenomsnitten.

Tidiga insatser i förskolan
ger resultat
Statistiska Centralbyråns beräkningar
över tillgång och efterfrågan på utbildningar fram till och med 2030 pekar på
att efterfrågan av utbildade förskollärare
kommer att vara större än tillgången och
att skillnaden kommer att öka. Det är
viktigt att Helsingborg ser närmare på
detta, inte minst med anledning av att en
av de mest värdefulla åtgärder som ett
samhälle kan göra för barns hälsa är att
skapa goda uppväxt- och lärandemiljöer
från tidig ålder. Förskolan har en viktig
uppgift i att ge alla barn möjlighet att
utveckla sina förmågor och kompetenser
samt skapa förutsättning för att motverka
social ojämlikhet. En god förskola har
långsik
tiga, stabila och positiva effekter
på barns lärande och utveckling. De tidiga
uppväxtåren är viktiga, främst genom att
barn får tillgång till pedagogiskt utbildad

Meritvärden i årskurs
nio stiger något men
behörigheten till
gymnasieskolan minskar
De senaste åren har andelen behöriga
elever till gymnasieskolan minskat i hela
landet. Med den nya gymnasiereformen
2011 infördes också ett nytt sätt att mäta
behörigheten till gymnasieskolan. Den
tidigare generella behörigheten ersattes
av skilda behörigheter till yrkes- respektive högskoleförberedande program.
Vårterminen 2012 var behörigheten till
både yrkes- och högskoleförberedande
program lägre bland niorna i de kommunala skolorna i Helsingborg jämfört
med såväl andra större städer som med
riket och Skåne som helhet.
Andelen elever som saknade behörighet till
något gymnasieprogram var däremot nästan
fem procentenheter högre i Helsingborg
jämfört med referensobjekten. Jämfört
med vårterminen 2011 då det nya behörighetssystemet infördes, ökade andelen
niondeklassare i Helsingborg som saknade behörighet till något program med
närmare tre procent under 2012.
Skillnaden i meritvärde mellan flickor
och pojkar tenderar att öka såväl nationellt som lokalt. Skolorna i Helsingborg
har följt trenden även om det skedde ett
trendbrott vårterminen 2012 då skillnaden minskade med närmare fyra enheter
jämfört med 2011. Trots minskningen
skiljer det emellertid fortfarande 22 enheter i meritvärde mellan könen, vilket
trots allt är mindre än det skånska och
nationella genomsnittet.
Andelen elever i årskurs tre och sex som
har uppnått kravnivån i samtliga delprov i
de nationella proven under 2012, är högre
i Helsingborg jämfört med både riket
och Skåne som helhet. Det är emellertid för tidigt att dra några slutsatser om
framtida effekter och trender då utformningen av de nationella proven förändrades i samband med införandet av den
nya skollagen 2011.
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Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio fortsätter att öka i Helsingborg.
Vårterminen 2012 var det genomsnittliga meritvärdet 211, samma som för
övriga riket och strax över genomsnittet
i Skåne som var 209. Att meritvärdet
stiger i kommunen samtidigt som behörigheten till gymnasieskolan minskar
kan vara tecken på ökande skillnader i
studieresultat mellan olika elevgrupper.
I en rapport som nyligen presenterades
av Skolverket framgår det att undervisning som fungerar för högpresterande
elever gynnar alla elever. Lärarnas ämneskunskaper, kompetens och engagemang
i kombination med höga förväntningar
och stöd och hjälp ger goda resultat för
alla elever. På alla nivåer inom skolan
finns det ett viktigt förhållande mellan kvaliteten i undervisningen och
förutsättningar som möjliggör en god
pedagogisk process. Den ekonomiska
resursfördelningen är en möjliggörande
faktor, men är inte ensamt avgörande för
utbildningskvaliteten. En generell utmaning för skolan ligger i svårigheten att
rekrytera behöriga lärare till både grundskola och gymnasieskola inom främst de
naturvetenskapliga ämnen.

Campus Helsingborg – en
spegel av övergången till
kunskapssamhället
Under hösten 2012 var cirka 4000
studenter registrerade på Lunds universitet Campus Helsingborg. Campus
Helsingborgs kännetecknas av en miljö
med tvärvetenskapligt tänkande och
utvecklad samverkan med näringsliv och offentliga aktörer. Det erbjuds
utbildningar på grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå inom bland annat
Service Management, Strategisk kommunikation, Modevetenskap, Ämneslärare,
Socionom, Högskoleingenjör, Logistik och
Livsmedelsteknik.
Staden bidrar aktivt i Campus utveckling, har ett nära samarbete med många
utbildningar och finansierar flera forskningsprojekt med syfte att utveckla
Helsingborg till en attraktiv och expansiv utbildnings- och forskningsmiljö. En
viktig del i det fortsatta samarbetet med
Campus måste vara att få studenterna att

välja att bosätta sig i staden eller i regionen efter avslutad utbildning. Campus
Helsingborg ligger strategiskt placerat
mitt i det framtida H+ området. Här skapas förutsättning för att kunna utveckla
gröna och kreativa miljöer mitt i skärningspunkten mellan arbete och fritid.
De framtida utmaningar som Helsingborg står inför är komplexa och kräver
att kunskaper integreras från fler ämnesdiscipliner för att kunna säkerställa
hållbar utveckling. Samarbete med andra
delar av Lunds universitet och andra
högre utbildningar kan bidra till ökad

kunskapsgenerering. Utvecklingen av
inkubatorer i regionen och stadens engagemang i de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kan
bidra till att stärka innovationsklimatet
i regionen.
Med ökad uppluckring av tidigare tydligt
befästa gränser mellan privat och offentlig
verksamhet skapas även förutsättning för
nya former av samarbeten. Nya arenor där
även allmänhet och ideella organisationer
medverkar kan bidra till sociala, ekonomiska och miljömässiga innovationer.

Behörighet till gymnasieskolan,
kommunala skolor läsåret 2011/2012
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Alf Rehn

Det viktigaste
för en kommun

Är inte att söka hur andra är kreativa,
utan att hitta sin egen kreativa kärna
Professor i företagsekonomi på Åbo Akademi, och därtill internationellt aktiv författare,
kolumnist, talare och rådgivare. Han jobbar med såväl innovationens filosofi som ledarskapets populärkultur, och är ett inbitet fan av Patsy Cline, Ethel Merman och kaffe.

Foto: Tuukka Koski
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Hur kommer kreativiteten i Sverige att öka de
närmsta 15 åren?
– Jag tror man skall vara försiktig med att prata om hur kreativitet ökar eller minskar, eftersom det får det att låta som
om kreativitet var något likt råolja eller böcker, något man
kan mäta i diskreta enheter. Frågan är också problematisk
för att den utgår från ett antagande om att vi hela tiden
bli ”kreativare”. Jag skulle hellre tala om hur kreativiteten
förändras, möjligen förtätas. De närmsta 15 åren kommer vi
åtminstone att se hur den oerhört snabba utvecklingen inom
specifikt verktygen för kreativitet kommer att leda till allt
mer experimenterande, och således även allt mer oberäknelig
kreativitet. Vi kan förvänta oss allt uddare försök, och allt
mer strävanden från etablerade aktörer att kontrollera och
lagstifta kring kreativiteten och dess utövande – vi ser redan
allt mer av detta.

Hur kommer samarbeten över traditionella gränser,
som forskning, näringsliv, kultur och skola, att
ske i framtiden? Vad kommer detta innebära, och
hur borde kommunen förhålla sig till denna typ av
samarbete?
– Jag tror det vore rätt naivt att tro att de traditionella gränserna försvinner någonstans. Människor har trots allt en
förkärlek för att känna att de ”hör hemma” någonstans, och
för att skilja mellan ”vi” och ”de”. Samtidigt så är det rätt
tydligt att förändringstakten i en myckenhet av näringslivet
kommer att ställa frågor om flexibilitet och förändringsvilja
i andra sektorer. Forskningen och skolan kommer antagligen
att förändras långsammast – traditioner är svåra att rå på,
men kommunen kommer att tvingas bli mycket bättre på att
argumentera för sin egen roll.

Finns det någon förändring till fördel för kreativitet
som du hoppas på och tror kommer att ske inom
de närmsta 15 åren inom ett av följande områden
forskning, näringsliv, kultur eller skola?
– Jag skulle hoppas på följande:
• En forskning som inte är bunden av vad vi (näringslivet,
finansiärer, offentliga sektorn etc.) tycker är viktigt nu,
utan som låter forskare ta risker och studera vad som blir
viktigt om några år.

• En kultur som fokuserar mera på att göra bra saker än
att förklara varför man nog är bra och varför alla andra är
dumma i huvudet.
• En skola som både vågar utbilda och utrusta ungdomen
– och som vågar ställa krav både på sig själv och på eleverna.

Vad är utmaningen som alla svenska kommuner
kommer att stå inför, kopplat till att fostra, utveckla
och förvalta kreativitet, under de närmsta tre åren?
– I en värld där allt fler börjar förstå hur man kan bygga upp
system och processer snabbt och flexibelt, utrustad med föga
mer än en dator och en internetanslutning, kommer utmaningen för alla byråkratier att vara hur man kan argumentera
för sina systems tröghet. Allt fler börjar ifrågasätta att innovation och kreativitet behöver extremt tunga system som stöd,
och kanske ska vi inte ens snacka om att ”fostra, utveckla och
förvalta” utan snarare ”utrusta och stå inte i vägen”.

Vad ska vara uppfyllt för att du skulle beskriva en
kommun som ett kreativt nav? Gäller samma villkor
fem år framåt i tiden?
– Det finns inte ett sätt som en kommun kan vara
kreativ, utan en uppsjö. Vissa är det för att de har en
stark undergroundkultur, andra för att de har dynamiska
företagare, återigen andra tack vare sin kulturella särprägel.
Det viktigaste för en kommun är inte att söka hur andra är
kreativa, utan att hitta sin egen kreativa kärna. Och detta
förändras inte särskilt snabbt.

Vad är det största som skett fram till 2035?
– Det mest spännande tycker jag händer inom möjligheterna
för folk att själva påverka sin stad och dess sätt att arbeta. För
att skapa en skapande stad måste vi släppa idén om att det är
statsledningen som skall kontrollera och förvalta, och istället
bygga upp städer som är plattformar, system där samtliga i
staden kan hitta sitt sätt att engagera sig på, där transparens
och möjligheten att påverka är många gånger viktigare än
stadsstyrelsens mötesschema. Vi måste ge staden ett lättanvänt gränssnitt, och öppna det som i dag är så väldigt slutet.

• Ett näringsliv som är mindre upptaget av att vakta sin existerande position och sina kära best practices, utan som går
med på att se även på utvecklingar som inte känns omedelart bekväma för dem.
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Visionen om den pulserande staden
Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten,
stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum,
vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden.
I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns
pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt
uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade
aktörerna.
Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för
kreativitet, affärer och turism.

Vad innebär en pulserande stad?
Helsingborg står inför uppgiften att möta
invånarnas och näringslivets krav på tillgänglighet, valfrihet, delaktighet, upplevelser
och service.
Upplevelseekonomin får en ökad betydelse
i samhället och kräver nytänkande.
Tjänsteärenden ska kunna utföras enkelt
och säkert via nätet vid den tidpunkt man
själv väljer.
Hur Helsingborg skapar värde för invånare
och konsumenter kring innehållet i en tjänst
eller produkt blir en fråga att hantera både
idag och i framtiden. Människor vill vara
med och välja hur deras behov ska tillgodoses och kraven på transparens och delaktighet ökar.

•

 elsingborgarna är generellt sett nöjda med dagens utbud av
H
kultur, idrott och fritid men utbudet behöver möta vikande
besökssiffror och framtidens utmaningar.

•

 ärre ideella krafter och nya kravbilder behöver mötas inom
F
idrotts- och föreningsverksamheterna.

•

 et blir både viktigare och svårare att locka talangfulla och
D
kreativa människor som kan bidra till en mer pulserande stad
och region.

•

I nvånarna och näringslivet har ökade krav på tillgänglighet,
valfrihet och service 24 timmar om dygnet.

•

 efinitionen och innebörden av tillgänglighet, om alla
D
kommunala tjänster ska vara tillgängliga för alla oavsett
kostnad, kan på sikt komma att ifrågasättas.

•

 issa grupper kan ta avstånd från ett aktivt eget val
V
och i högre grad efterfråga fler kollektiva eller offentligt
finansierade lösningar.

•

 et finns behov av kreativa miljöer med tillgång till tekniska
D
lösningar. Helsingborgs stads e-strategi skapar här flera
möjligheter.

•

 en kommunala rollen i förhållande till att skapa värde
D
kring tjänsters innehåll blir allt viktigare. Andra aktörers
möjlighet till medskapande i olika former behöver utvecklas.

•

 pplevelseekonomin får fortsatt ökande betydelse och
U
kräver att vi tänker på nya sätt.

•

 olerans och mångfald bidrar till ökad kreativitet och att
T
Helsingborg blir en mer attraktiv och hållbar stad.
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En positiv bild av dagens
kultur, idrott och fritid i
Helsingborg…

… men är utbudet lockande även i framtiden?
Flera av de större kulturinstitutionerna i
Helsingborg har under senare år haft vikande besökssiffror. Satsningar pågår med
att vända trenden och Helsingborgs stads
kulturnämnd arbetar bland annat med ett
tydligt fokus på barn och unga samt att
lyfta den ideella sektorns kulturaktörer.

Varje år genomför Statistiska Centralbyrån
en medborgarundersökning som skickas
ut till 1000 personer i åldern 18-84 år i
Helsingborg och i andra kommuner. Totalt
deltog 120 svenska kommuner under
2012. Resultat från undersökningen 2012
inom kultur, idrott och fritidsmöjligheter
visar att helsingborgarna är nöjda med det
utbud som finns och resultatet ligger högre
än genomsnittet för svenska kommuner.
Samtidigt finns det en nyanserad bild
av läget när fler aspekter och framtida
utmaningar vägs in.

År 2011 intervjuades 24 profiler i staden om framtidens kultur i Helsingborg.
Filmerna förmedlar tankar om kulturlivet
idag och inom de närmaste 25 åren.
Frågor som uppmärksammas är bland annat motsättningen mellan norr och söder
i Helsingborg och vad den betyder, varför

Kreativa och talangfulla
människor med olika bakgrunder
bidrar till mångfald och en
pulserande miljö.
HELSINGBORG

SAMTLIGA KOMMUNER
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Färre ideella krafter
och ny kravbild
Många föreningar inom idrotts- och föreningsrörelsen i Sverige upplever att det
blivit svårare att få människor att hjälpa
till frivilligt och utan lön. Detta gör
att det i många fall blir dyrare och svårare att utföra aktiviteter. Föreningslivet i
Helsingborg kan sättas på prov då de ideella
krafterna tycks försvinna allt mer. Här står
Helsingborgs stad inför en utmaning och
behöver bistå föreningar på bästa sätt.
Ungdomsstudier visar att engagemang i
en idrottsförening stärker barn och ungdomar och rustar dem inför framtiden.
Det är viktigt att barn och unga oavsett
hemmiljö och ekonomi ges möjlighet att
vara delaktiga inom Helsingborgs idrottsoch föreningsverksamhet. För att ta vara
på potentialen behöver personalens
kompetens möta framtidens kravbild.
Pedagogisk erfarenhet samt stora kunskaper
inom respektive idrott är ofta krav ifrån
dagens och morgondagens föräldrar.

Kreativ, ung och kompetent
arbetskraft bidrar till
dynamik
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FRITIDSMÖJLIGHETER

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2012. Medborgarnas syn på de
kommunala verksamheterna kultur, idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter
i Helsingborg 2010-2012, Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Skillnaderna mellan Helsingborg
och genomsnittet för samtliga kommuner är statistiskt säkerställda.
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invandrarna inte är synliga i det officiella
Helsingborg och om det pågår en flykt
från Helsingborg, där de kreativa talangerna försvinner. Den samlade slutsatsen
är att det behövs en mer kreativ miljö
för att behålla och utveckla kulturlivet
i Helsingborg. Mångfald, tolerans samt
en bättre mix av fria kulturutövare och
etablerade aktörer lyfts fram som viktiga
parametrar för att åstadkomma denna
utveckling.

Kreativa och talangfulla människor med
olika bakgrunder bidrar till mångfald
och en dynamisk och pulserande miljö
i Helsingborg. Dagens talangfulla individer lockas av intressanta miljöer där
de mest lockande erbjudandena finns.
Helsingborgs stad behöver tydliggöra vad
som är unikt med Helsingborg och den
närliggande regionen. Den nya visionen
för Helsingborg och samarbetet med
Familjen Helsingborg innebär goda möjligheter till detta. Helsingborgs stad, den
enskilt största arbetsgivaren i Helsingborg,
behöver agera för att locka talangfulla och

den pulserande staden

Larsen. Delar av den svenska och den norska kungafamiljen gästade utställningen.
För de unga har Söndagsscen erbjudit välbesökt barnteater. Familjelördagarna där barn på ett skapande sätt
får ta del av ordinarie utställningar är utökade till varje
lördag. RumEtt – verksamheten för unga 15-25 år – har
ökat sina besökssiffror med 50 procent. Kulturskolan har
gett ett stort antal elevkonserter med en total publik på
nästan 20 000 personer och har deltagit i flera arrangemang i staden.
Året avslutades på ett färg-, ljus- och ljudsprakande
sätt med projiceringen Helsingborgs stads Jul & Ljus 2011
på Dunkers fasad och daglig lucköppning på Sundstorget.

2012 öppnar på Dunkers kulturhus. Dessutom har Kulturmagasinet producerat utställningarna Ge oss tid och
Format av trä.
verkSamhetenS mål

Utfallet i verksamhetens mål har generellt varit positivt
med flera förbättrade målvärden så som exempelvis stor
ökning av besöken på Kultur Helsingborgs webbsidor vilket
kan bero på en nylansering av webbsidorna för Sofiero och
Fredriksdal. Det är också positivt att vi överträffar målvärdet avseende helsingborgare som anser att staden erbjuder
bra förutsättningar för barns och ungas kulturella deltagande och skapande. Dock krävs åtgärder kring besökssiffror, sålda kulturkort samt medarbetarnas sjukfrånvaro.

kulturmagasinet

Kulturmagasinet blev under 2011 en egen verksamhet.
Målet är att vara den kunskapsinstitution som kan tillgängliggöra kulturarvet som en resurs för Helsingborgs
kommuninvånare. Insamlingen ska koncentreras på de
föremål och berättelser som är relevanta och representativa för helsingborgarna. Vi har arbetat med att digitalisera samlingarna och synliggöra dem digitalt. Det arbetet kommer att fortsätta under 2012.
Arbetet har fokuserat på genomgång av föremål och
fakta till den nya lokalhistoriska utställning som under

övergripande ekonomi, mnkr

2009

2010

2011

48

47

42

Kostnader

-205

-205

-284

nettokostnader

-157

-158

-242

intäkter

FramtIden

Även i fortsättningen ska vi ha fokus på barn och unga
och den ideella sektorns kulturaktörer. Och vi ska vända
de vikande besökssiffrorna.
Inför 2012 ska vi vårda våra fantastiska kulturinstitutioner och vår trogna publik. Samtidigt öppnar vi dörrar
så att nya kulturyttringar och grupper kan göra sitt intåg
på den helsingborgska kulturarenan.

ekonomi, kr

2009

2010

43

45

47

dunkers kulturhus, kostnad/registrerat besök

359

316

343

Fredriksdal/sofiero, kostnad/besök*

140

176

188

26

37

165

5 627

4 904

4 385

bibliotek, utlån/invånare

7,1

6,9

7,0

– riket

7,6

7,3

-

bibliotek, kostnad/besök

Kärnan, kostnad/besök**
volymer/prestationer

Musikskolan, kostnad/elev

bibliotek
- antal lån, tusental
- antal besök, tusental

scen och konstnärligt utövande,
905

875

861

1 148

1 089

1 068

91

108

78

- Utställningar, tusental

25

37

19

- arrangemang vuxna, tusental

17

31

25

5

30

23

214

163

159

61

54

54

178

164

155
31

- arrangemang barn/unga, tusental
Fredriksdal, antal besök, tusental
- varav teater
sofiero, antal besök, tusental
- varav konserter

21

21

Kärnan, antal besök, tusental

50

38

8

5 858

9 144

9 452

scen och konstnärligt utövande, antal

kostnad/deltagare
kvalitet, procent

dunkers kulturhus, antal besök
- totalt registrerade, tusental

2011

* Kostnad per besök Fredriksdal exklusive teaterbesök, sofiero exklusive
konsertbesök.
** Kärnan har varit stängd mars-augusti för att brandsäkras.

Besökare och ekonomi för Helsingborgs stads kulturinstitutioner år 2011, Helsingborgs stads årsredovisning 2011.
HeLSing borgS STa dS å rSr ed oviSning 2011 kU ltU r n ä m n d e n

61
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Som mottrend till valmöjligheter, tillgänglighet, acceleration och tidspress i
samhället, kan vissa grupper ta avstånd
från ett aktivt eget val och efterfråga
kollektiva eller offentligt finansierade
lösningar.

Att skapa värde kring
innehåll kräver
omställning

kreativa människor, som annars väljer mer
intressanta alternativ. För att möta detta
måste Helsingborgs stad veta vilka tjänster och produkter både medarbetare och
invånare vill ha. Nya sätt att föra dialog
med invånarna kan behöva utvecklas.
Kampen hårdnar om ung och kompetent arbetskraft och som arbetsgivare
har Helsingborgs stad flera utmaningar.
Redan nu behövs förberedelser för
kommande potentiella medarbetare
och kunder. Ledare och chefer behöver
kunna leda och motivera medarbetare i
olika åldrar och med olika behov. Utifrån
den yngre generationens värderingar och

24 timmar om dygnet. Allt från svar på
enklare frågor till besked om ansökningar
förväntas gå snabbt. Helsingborgs stads
e-strategi beskriver hur IT ska användas
för att realisera stadens vision och utveckla
den moderna e-förvaltningen. För att
lyckas i arbetet måste Helsingborgs stads
verksamheter bli bättre på att ta initiativ
och utnyttja de digitala möjligheterna.
Denna omställning kan ge stora effektivitetsvinster och nöjdare invånare.
Följdeffekter för Helsingborgs stad är behov av ändrade interna rutiner som bättre
möter kunders eller invånares behov. Med
ökad effektivisering och standardisering

Institutioner och organisationer har
länge förlitat sig på fasta kollektiv för att
identifiera möjliga målgrupper. Flertalet
trendanalyser visar dock att producenter
idag inte alltid kan hävda tolkningsföreträde över vad som är viktigt och ”rätt” i
en tjänst eller produkt. Innehåll är viktigt,
men utmaningen är inte alltid innehållet i sig utan hur mervärde skapas. Hur
innovation tillför värde i besöksnäringen
är väl belyst i akademin. Drivkrafterna
för innovation är konkurrens, ekonomi,
know-how, nätverkande och organisationskultur, vilket är helt applicerbart på
en offentlig institution eller organisation.
Efterfrågan på produkter och tjänster
i samhället förändras. En utmaning för
Helsingborgs stad är att utveckla och
kanske omdefiniera den offentliga rollen
avseende de tjänster som erbjuds. Frågan
är hur Helsingborgs stads institutioner och
organisationer skapar värde kring innehållet och hur andra aktörer ska ges möjlighet
att påverka, tillföra och skapa värde.

Utvecklingen går mot ökat teknikfokus, ökade behov
av upplevelser och ökat konsumentinflytande.
krav finns behov av att utveckla anpassade tjänster. Helsingborgs stad driver
idag flera projekt för att möta detta under
namnet ”Attraktiva arbetsgivare”.

Tillgänglighet 24/7
En öppen och tillgänglig stad är
en stad som också är välkomnade.
Helsingborgarna och andra människor
ställer idag krav på tillgängliga tjänster
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kan även vissa rutinbetonade arbetsuppgifter och tjänster på sikt försvinna inom
organisationen. Definitionen och innebörden av tillgänglighet, om allt ska vara
tillgängligt för alla oavsett kostnad, kan
komma att ifrågasättas. Hur mycket ska
tillgänglighet få kosta och vem ska betala?
Vägval kan behöva göras för att uppnå
balans mellan tillgängliga tjänster och service på nätet respektive personlig kontakt.

Då utvecklingen går mot större krav på
individuell påverkan och valfrihet ligger
både utmaningen och möjligheten i att
utveckla medskapandet och inflytandet. Gräsrotsfinansiering (crowdfunding)
är ett exempel på detta och innebär att
man för att finansiera projekt eller idéer
vänder sig till allmänheten eller ett stort
antal finansiärer och ber om medel för
utveckla konceptet. Det sker ofta på
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webben och tycker man att konceptet är
bra deltar man för att utveckla idén. För
Helsingborg innebär det en möjlighet att
kunna utveckla efterfrågestyrt utbud.

Upplevelser och
kreativa miljöer skapar
möjligheter till dynamik…
Upplevelsesektorn är starkt kopplad
till kultur, kreativitet och innovation.
Upplevelseekonomin får fortsatt ökande
betydelse och kräver att flera aktörer tänker på nya sätt – antingen det handlar om näringsliv, kultur, evenemang, turism, bostäder, utbildning eller fritid. Helsingborg har
aktivt deltagit i framtagandet av en gemensam eventstrategi för Öresundsregionen.
I Helsingborg satsas det även på evenemang i olika former. HASP är en förkortning av Helsingborg Arrangemang
Samordning och Prioritering. Målet för
HASP är att Helsingborg senast 2015 ska
bli en av Sveriges ledande evenemangsstäder, vilket stärker möjligheterna till fler
lockande upplevelser för staden.

… men pulsen bromsas
Den socioekonomiska utvecklingen
är viktig för Helsingborgs framtida
attraktivitet och för att alla delar av
staden ska vara levande. Tolerans och
mångfald bidrar till ökad kreativitet
och högre attraktionsfaktor. Mångfald
behöver utvecklas och intolerans
motverkas för att Helsingborg ska
kunna bli en pulserande stad, där många
olika människor samspelar och bidrar
till att skapa en dynamisk stad. En
reell förändring kräver att frågan med
kraft integreras i flera områden – hur
exempelvis rekrytering hanteras, vilket
kulturutbud som finns i staden eller var
fritids- och kulturaktiviteter synliggörs
och presenteras.

Utvecklingen går mot ökat teknikfokus,
ökade behov av upplevelser och ökat
konsumentinflytande. Att utveckla medskapande kreativa miljöer i det offentliga rummet kan därför bli viktigare, och
Helsingborg har möjlighet att erbjuda
och tillhandahålla fler upplevelser än vad
som sker idag. Fria trådlösa surfzoner där
nya mötesplatser skapas, gör det enkelt att
komma åt information från staden direkt
när det händer. Appar som innehåller allmännyttig information om Helsingborg
gör det även enkelt för besökare att göra
det bästa av sitt besök.
Turismen har blivit en ny svensk
basnäring. Sverige rankas som femte
bästa land i världen på att utveckla turismen. Inom besöksnäringen samarbetar
Helsingborg både med städerna och företagen i nordvästra Skåne för att utveckla
turismen i regionen. Hotellbranschen är en
bra indikator för konjunkturen. Från 1998
till 2011 har den årliga ökningen av antalet
gästnätter i nordvästra Skåne varit cirka 3
procent.
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Tänk kvalitet per kvadratmeter och kvalitet per capita

Ola Thufvesson

Tänk kvalitet
per kvadratmeter och
kvalitet per capita
Kulturgeograf och forskare inom kreativitet och platsutveckling vid Institutionen
för Service Management på Lunds universitet, Campus Helsingborg.
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Vilket Helsingborg har vi idag?
– Helsingborg har många bra förutsättningar i jämförelse
med andra större svenska städer. Läget i Öresundsregionen,
landborgen, den samlade bebyggelsemassan, de många
goda boendemiljöerna och det balanserade näringslivet utgör
de stora fördelarna. På minussidan hamnar stadens pågående
utglesning (motorvägskultur), integrationsproblem och att
många strategiskt intressanta grupper inte riktigt trivs i staden.

Hur får vi det Helsingborg vi har idag dit vi vill?
– Det behövs en strategisk satsning på mångfald och kreativitet för att balansera det vackra, det fina och det (ny)rika.
I princip står slaget om de kreativa ungdomarna i 20-års
ålder. Kan de vara kvar istället för att flytta till Stockholm
så kommer deras energi och ambition att på sikt införlivas
med näringsliv och etablerat kulturliv. Att låta 18-åringar
få ordna rockkonserter på Gåsebäck är kanske en bättre
framtidsinvestering än att plöja bort ytterligare några hektar
matjord för ett logistiklager.

Behöver Helsingborg kraftsamla inför framtiden?
– Helsingborg kommer att klara sig genom att fortsätta i de
spår som valts. Men om målet är att bli en komplett svensk
storstad som inte enbart följer utan utmanar så krävs det en
komplettering och inte bara en kopiering av det befintliga.
Om staden bara marknadsför nyfunkishus i Norra Hamnen,
fotbollslaget och golfbanor så stärks de befintliga strukturerna. Ett bra drag i syfte att bredda staden är satsningen på
Campus Helsingborg.

Vilka människor behöver vi inom Helsingborgs stad?
– Här behövs eldsjälar och personer med blandad bakgrund, utbildningar, erfarenhet och personlighet. Det krävs
rejäl fortbildning i modernt och kreativt stadsutvecklande
bland många inom staden samtidigt som det kanske skulle
vara lämpligt med en liten kreativ mobil specialgrupp.
Specialgruppen ska kunna flytta runt bland förvaltningarna
och ge näring åt diskussioner samt fart åt handlingskraft.
Vidare ska gruppen hitta de där problemen som annars
lätt faller mellan stolarna i en traditionell kommunal
organisation.

Vilken stadsutveckling ser vi i framtiden? Har vi
förutsättningar för att skapa de kreativa miljöerna
som krävs för att skapa/locka talanger?
– Återigen behövs personer som kan tänka på flera sätt
samtidigt. I dagsläget finns det till exempel inga arkitekter
som lär sig något om handel på sina utbildningar trots att
detta är ursprungsdrivkraften för städer.

Viktigt är att tänka kvalitet per kvadratmeter och kvalitet per
capita istället för mängder och antal om syftet är att få en
upplevelserik, spännande och attraktiv stad. Drottninghög
med en enda hustyp upptar lika stor yta som staden nedanför landborgen mellan St Jörgens plats och Furutorpsgatan.
Täthet, små kvarter, detaljer, variation, funktionsblandning,
mötesplatser, mänsklig skala etcetera ger städer där något
händer och där det nya kan växa fram.

Vad är utmaningen som Helsingborg kommer att
stå inför de närmaste åren?
– Helsingborg behöver bli attraktivt för fler sorters människor och livsstilar. Det krävs vackrare och kreativitetsgynnande fysiska miljöer stället för tråkmodernismen. Det
krävs att människor med rätt känsla letas fram och får stöd
så att deras energi och kompetens hamnar rätt.
Att få med sig alla som är utanför är också en stor utmaning. Helsingborg måste våga prova nya vägar och inte bara
invänta nationella direktiv.
Hållbarhetsfrågor är en stor utmaning. Kanske ska vi ta risken
och deklamera oss som den första bilfria staden i Europa?

Vad är det största som skett i Helsingborg fram till
2035?
– Ur det positiva scenariot bör stora delar av stadsutvecklingsprojektet H+ vara färdigt och görs det på rätt sätt så
binder det samman stora delar av Helsingborg. Vi har fått
tillbaka flera huvudkontor till staden. Vi har spårvagn och
höghastighetscykelbana så att vi kan blåsa på med cykeln.
Vi har ett avancerat och intressant utbud på hemmaplan,
för att sedan kunna ta ett snabbtåg till en annan stad där
flera olika städer finns som naturliga komplement. Campus
har växt och fördubblats på 20 år, med fler utbildningar
och mer forskning. Man har förstått att allt det goda fysiskt
sett måste placeras där de har mest nytta. Föreningar med
liv och rörelse har därför fått de bästa platserna. År 2035
har vi dessutom fått en ökad tvärkompetens i hela organisationen inom Helsingborgs stad. Vi ser utvecklingschefer
driva verksamheterna tillsammans med förvaltningschefer.
Det finns stor potential för Helsingborg år 2035. Det vore
pinsamt om inte Helsingborg skulle kunna ta detta utgångsläge vidare på ett bra sätt. Helsingborg ska inte växa
med vem som helst eller hur som helst, utan växa på rätt
sätt och med rätt kvalitet.

27

Den
gemensamma
staden

28

den gemensamma staden

Visionen om den gemensamma staden
Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika
möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla.
I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett
gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart
byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad
arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov.
Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas.
I Helsingborg finns det goda livet.

Kommun har sitt ursprung i latinets communis,
som betyder gemensam. Vad innebär det då
att vara en gemensam stad? Kanske att se
stadens styrkor och utmaningar utifrån ett
helhetsperspektiv.
Helsingborg har liksom övriga Sverige behov
av att planera för en åldrande befolkning.
En förändrad befolkning ger nya utmaningar
för stadens verksamheter. Är vi redo?
Helsingborg är en relativt stor stad och har
en rad utmaningar såsom segregation, utanförskap och otrygghet. Hur väl vi lyckas möta
dessa utmaningar blir avgörande för vår
framtid, då större konkurrens på många plan
tvingar oss att ta ett helhetsgrepp.

•

 emografin förändras. Helsingborg har precis som riket i
D
övrigt stora utmaningar i form av en åldrande befolkning
med stora pensionsavgångar.

•

De som arbetar blir färre, men de måste försörja allt fler.

•

 onkurrensen om attraktiv arbetskraft hårdnar sannolikt
K
för Helsingborg i framtiden.

•

 elsingborg står inför ett antal utmaningar och
H
möjligheter som berör vård och omsorg.

•

 et byggs för lite bostäder. Sett över en 20-årsperiod så
D
har det tillkommit en ny bostad för var fjärde person som
befolkningen ökat.

•

 elsingborg har som de flesta större städer länge präglats
H
av stora utmaningar med segregation och polarisering.

•

 är arbetslivet förändras och blir mer kunskapsintensivt
N
innebär det ökade möjligheter för dem som kan, men
ökade svårigheter för dem som till exempel inte klarar
skolan.

•

 älsa, tolerans och trygghet är viktiga framgångsfaktorer
H
för en gemensam stad.
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Demografin förändras
Helsingborgs befolkning har växt kraftigt de senaste tio åren och vi är snart
132 000 invånare. År 2035 beräknas vi
vara cirka 162 000. Ökningen beror till
största delen på att fler flyttar in än ut.
Befolkningstillväxten ser dock olika ut i
olika åldrar och det beror till största delen på att födelsekullarna har varierat i
storlek över åren. Helsingborg har en liknande åldersstruktur som resten av riket
och de skillnader som finns är små.
Barn- och ungdomskullarna kommer variera kraftigt i storlek under lång tid framöver, vilket ställer krav på anpassning för
den kommunala verksamheten. Mellan
2001 och 2011 ökade antalet barn i förskoleåldrarna 1-5 år med 1773 personer
eller 30 procent, vilket kan jämföras med
den totala folkökningen under perioden
som uppgick till 12 114 personer eller
10,2 procent. De närmaste fem åren beräknas antalet barn i den åldern öka med
över 570 och över en tioårsperiod med
över 750. Eftersom barnafödandet går i
cykler tyder prognosen på fortsatt minskade kullar av ungdomarna i gymnasieåldern, cirka 540 personer färre under de
närmsta fem åren.
Helsingborg har precis som riket i övrigt en utmaning i form av en åldrande

De arbetande blir färre
– och måste försörja allt fler.
befolkning med stora pensionsavgångar
som redan har börjat. Bland de äldre har
gruppen 65-74 år stått för den största
ökningen, med 2403 personer eller 22,8
procent, sedan 2006 och förväntas öka
med 1699 personer eller 13,2 procent de
närmsta fem åren. Detta beror på att de
stora kullarna födda under senare delen
av 40-talet nu går in i pensionsåldern.
Gruppen 75 år och äldre har minskat de
senaste fem åren men förväntas öka med
cirka 460 personer eller 6 procent de
närmsta fem åren.

Helsingborg måste
planera för en annan
arbetsmarknad
Andelen invånare i arbetsför ålder mellan
20-64 år ökade fram till år 2006 då den
nådde sin topp, för att sedan sjunka något.
Framöver ser vi en mer dramatisk utveckling där andelen minskar med över 4 procentenheter fram till 2035. De arbetande
blir färre – och måste försörja allt fler.

Arbetsmarknaden kommer sannolikt i
högre grad att vara arbetstagarens marknad och unga med rätt kompetens kommer att vara efterfrågade. Konkurrensen
om de i arbetsför ålder lär hårdna för
Helsingborg i framtiden, då exempelvis
Danmark kommer ha ett ännu större behov av att rekrytera.
När Helsingborg får proportionerligt fler
äldre invånare är det viktigt för staden att
ta vara på kompetensen som finns hos de
äldre yrkesverksamma. De måste arbeta
längre upp i åldrarna och när de går i
pension måste kunskapen överföras till
de yngre.
Viktigt för framtiden blir också att de
yngre snabbare kommer in i arbetslivet,
att möjligheter att vidareutbilda sig under
karriären ökar och att matchningen mot
arbetsmarknaden blir bättre.
Viktigt är också att de som står utanför arbetsmarknaden idag, särskilt unga

Folkmängd i vissa åldersklasser i Helsingborg 31 dec 2001-2021
Verksamhet

30

Ålder

Folkmängd

Prognos

Förändring

2001

2006

2011

2016

2021

2001-2006

2006-2011

2011-2016

2016-2021

Förskoleverksamhet

1-5 år

5977

6578

7750

8 321

9 076

601

1172

571

755

6-års verksamhet

6 år

1367

1240

1393

1 594

1 748

-127

153

201

154

Årskurs 1-3

7-9 år

4498

3647

4109

4 674

4 996

-851

462

565

322

Årskurs 4-6

10-12 år

4623

4112

3982

4 389

4 915

-511

-130

407

526

Årskurs 7-9

13-15 år

4089

4861

3913

4216

4721

772

-948

303

505

Gymnasieskola

16-18 år

3824

4800

4787

4248

4614

976

-13

-539

366

Ungdomar

19-26 år

11041

12076

14573

15364

14050

1035

2497

791

-1 314

Äldreomsorg

65-74 år

10263

10518

12921

14620

14631

255

2403

1 699

11

”

75-84 år

8264

7911

7645

8108

10072

-353

-266

463

1 964

”

85-

3048

3311

3594

3557

3493

263

283

-37

-64
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utrikesfödda, måste ses som en tillgång
och ges tillfälle att komma in på arbetsmarknaden. Både för att säkra framtida
arbetskraft och för att bryta utanförskap
och bygga den gemensamma staden.

Vårdens framtida
utmaningar
Helsingborg står inför ett antal utmaningar och möjligheter som berör vård och
omsorg – förändrad befolkningsstruktur,
medicinsk och teknisk utveckling, kompetensförsörjning, innovation, forskning
och tillväxt, ekonomi samt förändrad
kravbild hos vårdtagarna.
Även rekrytering kommer att bli en utmaning. Färre ungdomar söker till behöriga vårdutbildningar och behoven
av utbildad personal kommer att öka.
Brist på personal leder till behov av nya

Andel 20-64 år av befolkningen i Helsingborg
%
60
59
58
57
56
55
54
53
52
1990

2000

2010

2020

2030
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vårdlösningar. ”Vårdrobotar” finns redan i
andra länder och på prov i några svenska
kommuner.
Många äldre kommer inte att ha anhöriga
i närområdet och kan då behöva bryta
ensamheten. Det blir också andra krav
bland framtidens äldre, redan nu syns ett
ökat krav på vård i hemmet. De är vana
vid större boenden och fler valmöjligheter än dagens äldre. Frågan är om dagens
kollektiva lösningar kommer att vara lika
efterfrågade i framtiden. Fler äldre förenat
med exempelvis ökat alkoholanvändande
betyder också fler som utvecklar beroende
i hög ålder. Behov finns av att ta fram gemensamma lösningar inom kommunen
för boendeformer och stödinsatser.

Folkökning och antalet färdigställda
bostäder i Helsingborg
Folkökning

Färdigställda bostäder

1995

2000

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Det byggs för lite
bostäder
Jämför man antalet färdigställda bostäder
i Helsingborg med utvecklingen i Sverige
så är trenden likartad. En minskning från
en hög nivå i början av 90-talet och sedan
låga nivåer under en lång period, kombinerat med en kraftig befolkningstillväxt.
Ser man bakåt över en 20-årsperiod så
har det tillkommit en ny bostad för var
fjärde person som befolkningen ökat med.
Det kan jämföras med det genomsnittliga hushållet i Sverige som innehåller 2,1
personer.

0
1990

Anledningen till att det inte byggts så
mycket i Helsingborg är densamma som
i övriga Sverige. Flera faktorer spelar in
men ekonomiska orsaker som exempelvis
höga produktionskostnader verkar vara
de som väger tyngst.

2005

2010

Boverket ser en brist på bostäder i Skåne
nu och i den närmaste framtiden, framförallt hyresrätter. Även om det byggs
bostäder idag fungerar inte marknaden för alla grupper, särskilt inte för de
ekonomiskt svaga. Bostadsbristen berör
framför allt ungdomar, stora barnfamiljer
och utrikes födda.
För att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden krävs en vakansgrad på cirka
1 procent av bostadsbeståndet anser
Boverket. Detta är en utmaning för framtiden för en attraktiv stad som Helsingborg.

Ökad polarisering
i samhället
Helsingborg har som de flesta större städer länge präglats av stora utmaningar
med segregation och polarisering. Under
många år har utvecklingen gått mot ökade
skillnader i samhället, exempelvis mellan
olika bostadsområden med avseende på
de boendes socioekonomiska resurser.
Klyftorna ökar mellan fattiga och rika
områden i Helsingborg.
Trenden med minskad andel hyresrätter
gör också att svaga grupper som unga
och arbetslösa har det allt svårare att
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dels få sitt första boende och dels röra
sig på bostadsmarknaden. Blir skillnaderna i exempelvis levnadsstandard för
stora minskar möjligheterna till en socialt
hållbar utveckling. Forskning inom bland
annat OECD visar att stora skillnader i
ett land eller en stad minskar den sociala
rörligheten.
Fler invånare i långvarigt utanförskap
medför ökad risk att barn ”föds in” i exempelvis bidragsberoende. Utanförskapet
riskerar att cementeras för kommande
generationer. Det blir en viktig utmaning
för Helsingborg att öka möjligheterna för
dessa grupper att påverka sin framtid.

Ökad risk för hushåll
att hamna i ekonomiskt
utanförskap
SCB:s relativa mått för att en familj ska riskera att få ett liv i ekonomiskt utanförskap
är att den har en inkomst som understiger
60 procent av medianinkomsten i Sverige.
För en ensamstående förälder med ett
barn innebär det exempelvis en inkomst
på 14 000 kronor i månaden. Hushåll med
många barn behöver därför ha en högre
inkomst än hushåll utan barn, för att inte
hamna under gränsen ”risk för ekonomiskt
utanförskap”. Ser man till landets alla
kommuner sammantaget är risken i stort
sett densamma sedan 2005. Samtidigt har
andelen av hushållen med risk ökat i 187
kommuner, däribland Helsingborg, och
minskat i 101 kommuner. Det betyder
att det har blivit bättre i kommuner som
redan hade låg risk och att risken har ökat
i mer utsatta kommuner.

Förmåga att navigera i
kunskapssamhället
När arbetslivet förändras och blir mer
kunskapsintensivt innebär det ökade
möjligheter för dem som kan, men även
ökade svårigheter för dem som till exempel inte klarar skolan. En utveckling syns
där barn till välutbildade föräldrar samlas
på vissa skolor och lågutbildade på andra.
Den allmänna utbildningsnivån i Sverige
och Helsingborg har höjts och fortsätter
att öka, men samtidigt är det stora skillnader mellan barns skolresultat, där föräldrarnas bakgrund spelar en stor roll.

Arbetsförmedlingens senaste prognos
konstaterar att de med svag utbildningsbakgrund kommer få det tufft i framtiden. Jobben blir färre och kraven ökar.
Om det blir svårt för dessa grupper riskerar hopplöshet få fäste och därmed även
sociala problem och otrygghet.

Oro och otrygghet
hämmar det gemensamma
Enligt en ny rapport från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), är Helsingborg och bland
andra Landskrona, Perstorp och Klippan
några av landets mest otrygga kommuner.
I de trygghetsmätningar som polisen
gör, varierar otryggheten något över tid
men har inte alls samma negativa bild.
Sammantaget är det dock en utmaning i
framtiden för Helsingborg att få sina invånare att känna sig trygga.

Helsingborgaren mår bra
men ohälsan tar andra
former

Alkoholmissbruket som länge varit ett
problem i Helsingborg minskar, men
samtidigt ökar användandet av vissa
tyngre droger. Framtiden bjuder på nya
utmaningar där ohälsan tar nya former.
Exempelvis ökar fetman bland pojkar i
Helsingborg, vilket kan orsaka en höjd
risk för framtida ohälsa.

Tolerans är en viktig
gemensamhetsfaktor
Den amerikanska författaren och forskaren
Richard Floridas teori är att toleranta
miljöer lockar till sig de kreativa och talangfulla och främjar samhörigheten i
staden. Toleranta människor driver i sin
tur utvecklingen framåt samtidigt som
de lockar högteknologiska företag till orten som behöver välutbildad och idérik
arbetskraft. Florida betonar hur viktigt
det är med en tolerant befolkning för
en positiv framtida utveckling. Enligt en
rapport framtagen av handelshögskolan i
Jönköping på uppdrag av Region Skåne
visar Helsingborg ett dåligt resultat i hur
tolerant staden är.

Helsingborgarna upplever generellt att
de mår bra och välmåendet verkar öka.
Ohälsotalet som är Försäkringskassans
mått på sjukfrånvaro har sjunkit kraftigt
de senaste sex–sju åren i Helsingborg
såväl som i riket.
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Joakim Jardenberg

Drömmen om

ett öppet och uppkopplat Helsingborg
Rådgivare, affärsängel och föreläsare. Förändringsförespråkare, framtidskramare
och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier.

Foto: Tobias Björkegren
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Hur ser utvecklingen ut idag när det gäller den
digitala världen? Vilka trender ser du?
– Utvecklingen inom detta område sker med tilltagande
hastighet, jag tror att vi har större förändringar framför
oss än det som vi hittills har varit med om. Om vi tittar
på hur världen ser ut idag, 2013, utifrån mitt perspektiv,
så ser jag några tydliga drivkrafter som vi måste ta hänsyn
till när vi planerar för framtiden. Jag brukar prata om de
tre viktigaste: minsta motståndets lag, ”The One Machine”
och internet som den sociala drogen. Minsta motståndet
lag handlar om att människor inte längre accepterar höga
trösklar, vi vill ha enkla lösningar som är tillgängliga för de
flesta. Tänk iPhone, tänk en knapp. ”The One Machine”
handlar om att alla är sammankopplade genom internet, alla
våra skärmar är fönster till en gemensam gigantisk skärm.
Vi delar kunskaper och erfarenheter, Internets möjligheter
är oanade. Ett exempel på detta är att en högstadieelev i
USA nyligen har uppfunnit ett revolutionerande cancertest
genom att googla! Och Internet som den sociala drogen
handlar om att vi i grund och botten är sociala varelser och
Internet ger oss möjligheter att vara så sociala som vi vill
vara. Där kan vi alltid hitta någon som delar våra intressen.

Hur kan vi dra nytta av dessa trender? Vad
behöver Helsingborgs stad som organisation
tänka på?
–Vi måste se möjligheter i allt detta! Exempelvis tanken på
”The One Machine”, den allvetande maskinen kan skrämma
många, men det finns stort potential i detta och det måste
vi ta vara på. Det är viktigt ur ett utvecklingsperspektiv och
inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Organisationer
måste lära sig att det inte är innehållet som är det
viktigaste i vår era av sociala medier, utan det är själva
konversationen som har ett stort värde. Det samma gäller
identitetskapandeprocessen. Idag finns det ingen som kan
definiera sig själv på egen hand. Identitet är någonting som
skapas och återskapas tillsammans med vår omgivning. Att
förstå värdet av detta är lika viktigt för en kommun som för
vilken organisation som helst. Här kan vi lära oss mycket
av Facebook.

Vad krävs för att Helsingborg ska uppnå
visionens målsättningar utifrån ditt
expertområde?
– Helsingborgs historiska förutsättningar är unika. Jag
har läst mycket om konsuler som har drivit utvecklingen
framåt i denna stad och om jag skulle agera konsul idag då
skulle jag satsa på det följande:
• Internetuppkoppling i hela kommunen 24-7. Och här menar
jag inte bara i offentliga miljöer i centrala Helsingborg,
utan överallt på kommunens yta. Kommunens roll som
en drivande aktör i frågan är oerhört viktig. I Sverige ligger vi
långt efter Asien till exempel i detta avseende. Det krävs
investeringar, men om man tänker på lång sikt så vinner
vi mycket genom att satsa nu. Det finns studier som visar
hur mycket möjligheten till internetuppkoppling betyder
för BNP.
•  Alla helsingborgare ska ha tillgång till teknik. Frågan som
debatteras ofta är huruvida skolorna ska förse alla elever
med datorer utan att ta hänsyn till vilka som redan har
tillgång till dator hemma och vilka som inte har det. En
teknikcheck till dem som inte har råd själva att skaffa
en dator vore en möjlighet. Helsingborgs stad ska skapa
förutsättningar för att alla ska ha tillgång till teknik oavsett vilken inkomst man har. Det är ett sätt att minska
klyftorna mellan de som har och inte har, de som kan
och inte kan.
• Invånare ska ha tillgång till stadens resurser. Det handlar om att vara transparant och öppna upp sina data för
helsingborgare. Först och främst i demokratiskt syfte, men
även om man vill skapa ett innovativt klimat i kommunen.
Öppen data skapar nya möjligheter vilket leder till innovativa lösningar.
•  Och sist men inte minst skulle jag ha satsat på att säkra
helsingborgarnas tillgång till världen genom att exempelvis ta större grepp om språkundervisningen och att
verkligen lyfta fram positionerna där.

Är dina förslag unika för Helsingborg eller gäller
de alla kommuner?
– Detta gäller alla kommuner, men jag tror att Helsingborg
har större förutsättningar att genomföra det och bli en
kommun som är öppen, tillgänglig och innovativ.
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Visionen om den globala staden
Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra
Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden.
Här är världen alltid nära och närvarande.
I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och
kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt
med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingør. Här finns hållbara
transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn.
Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet.
Helsingborg är ett föredöme för andra städer.

För att bli den globala staden behöver
Helsingborg vara sammanlänkad både med
det som ligger nära och det som ligger långt
bort. De fysiska avstånden betyder mindre
och mindre medan tillgänglighet, restid och
pålitlighet i systemen värderas högt. Den
tekniska utvecklingen skapar dessutom
möjligheter att vara uppkopplad och agera
lokalt på en global marknad. Helsingborg
behöver kunna erbjuda hem åt fler invånare
vilket är en stor utmaning framöver. Inte
bara på grund av att det är ont om plats i
staden utan även eftersom det förutsätter ett
effektivt och hållbart transportsystem. Den
globala staden är starkt sammankopplad
med grannkommuner, övriga delar av regionen och omvärlden.

•

 kåne har en unik flerkärning struktur med städer som är
S
tätt sammankopplade och en ovanligt stor andel orter med
järnvägsförbindelser.

•

 örsörjning av el, vatten och värme i Helsingborg och
F
i regionen behöver klara påfrestningarna av en ökad
befolkning.

•

 endlingsmöjligheterna mellan Helsingborg och resten av
P
regionen behöver säkras. Stora pendlingsflöden sker in till
Helsingborg från grannkommunerna.

•

 ortsatt stark inflyttning till centralorten men även ökad
F
inflyttning till pendlarorter och grannkommuner.

•

 enom att bygga i närheten av tågstationer stärks
G
pendlingsmöjligheterna, vilket är positivt för
arbetsmarknadsregionen och den regionala utvecklingen.

•

 ldersstrukturen i Danmark öppnar upp för stor efterfrågan
Å
på arbetskraft vilket kan öka pendlingen mellan länderna.

•

I nternationella förbindelser med goda kopplingar till
Helsingborg behövs. Bra förbindelser med framtida
höghastighetståg stärker de internationella kopplingarna och
gynnar regional utveckling. God tillgänglighet till flygplatser
är viktigt för attraktiviteten.

•

 odstrafik och persontrafik konkurrerar om utrymme på
G
vägar och järnvägar.

•

 en tekniska utvecklingen skapar möjligheter att vara
D
uppkopplad och agera lokalt på en global marknad.

•

 tterligare fast förbindelse över Öresund är nödvändig i den
Y
norra delen för att klara framtida gods- och persontrafik på
järnväg och möjliggöra fortsatt utveckling av regionen.

•

 amarbeten mellan kommuner och bolag i regionen
S
kommer vara viktigt för att stärka kompetens och
effektivitet samt hushålla med resurser.
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En region med flera kärnor
Skåne har en unik struktur, med flera
samverkande städer som fungerar som
tillväxtmotorer i regionen. Malmö,
Helsingborg och Lund utgör tre av
Skånes fyra regionala kärnor. Den fjärde
utgörs av Hässleholm och Kristianstad
som tillsammans räknas som en regional
kärna. Det som gör Skåne unikt är just
det som Kristianstad och Hässleholm
tydligt visar; att orter och kommuner
kan skapa en starkare helhet tillsammans
än var för sig. För Helsingborg gäller
detta i första hand förbindelserna med
grannkommunerna och orterna inom
kommunen. Dessa är, via järnvägsnätet
och vägnätet, starkt kopplade till centralorten Helsingborg där de flesta arbetsplatserna finns. Få regioner har lika
många orter med järnvägsstationer som

redan är starkt belastat. I dagsläget är
Västkustbanan norr om Helsingborg den
största flaskhalsen för järnvägstrafiken.
Enligt Trafikverkets prognoser är annars
behoven som störst längs Skånebanan mot
Bjuv, Åstorp och vidare mot Hässleholm
och Kristianstad. På sikt kommer även
kapaciteten på Västkustbanan söder om
Helsingborg behöva förstärkas. Med mer
kapacitetsstark och pålitlig kollektivtrafik möjliggörs hållbara transporter för de
växande pendlingsströmmarna.
Trenden med ökad pendling mellan
Skånes större städer gör att arbetsmarknadsregionen växer och Helsingborg
knyts närmare till Malmö och Lund.
Även norrut och österut leder förbättrade
pendlingsmöjligheter till att sambanden stärks. Eftersom Danmarks befolk-

kommer städer mellan 50 000 till 200
000 invånare att vara de som kommer
att växa mest, uppåt 15 procent per årtionde. Det framgår även att orter inom
pendlingsavstånd från dessa större städer
kommer att gynnas och få fler invånare.
Befolkningsökningen i Helsingborg kommer alltså även leda till att inflyttningen
i grannkommunerna ökar. Dock kommer
större delen av de nya invånarna fortfarande söka sig till Helsingborg.
För att långsiktigt klara bostadsförsörjningen krävs att nya bostäder byggs
i stadens centrala delar, i närheten av
järnvägsstationer och i väl kollektivtrafikförsörjda områden. På så sätt utnyttjas
befintlig infrastruktur och det stärker
arbetsmarknadsregionen genom ökade
pendlingsmöjligheter för flera. Dessa lägen

in- och utpendling i helsingborg 1993–2010
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de tio kommunerna i Skåne Nordväst.
Detta syns både i pendlingsströmmarna
över kommungränserna och i utvecklingen av tågpendlingen där vi reser
längre och längre.
En utmaning för Helsingborg är att
stärka möjligheterna till attraktiv och
effektiv pendling. Antalet pendlare
förväntas öka och kapaciteten på det
regionala transportsystemet behöver
då förstärkas. Främst gäller detta järnvägssystemet, som på flera sträckor
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ningsstruktur har högre andel äldre än
Sveriges, kommer behovet av arbetskraft
i framtiden att bli stort och möjligheten
för arbetspendling kommer att bli viktigare. Med en stärkt fysisk förbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör växer
arbetsmarknaden och pendlingsmöjligheterna förbättras.
De starka kopplingarna mellan regionens
orter och regionala kärnor kommer att
påverka befolkningsökningen i de skånska kommunerna. Enligt trendrapporter

är dock samtidigt svårast att exploatera
eftersom det är ont om obebyggd mark
och de platser som finns är ofta exponerade för buller eller andra miljöstörningar. Detta innebär att stationer som
Maria station och Ramlösa station samt
hela H+ området blir viktiga för att klara
befolkningsökningen och samtidigt förstärka tillgängligheten. När invånarna
blir fler och ska samsas om samma yta,
samma torg, parker, bibliotek och gaturum måste flera funktioner kunna kombineras på samma plats eller i samma
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FLYTTNING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG 2000–2011
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byggnad och även kunna förändras vid
behov och över tid.

Global närhet…
För att behålla fortsatt god tillgänglighet
till internationella flygförbindelser krävs
goda kopplingar med regionens tre flygplatser Kastrup, Sturup och Helsingborgs
och Ängelholms flygplats. Det kräver
goda kollektivtrafikförbindelser med
flygplatserna, även under dygnets senare
timmar. Framtida utbyggnad av höghastighetståg kommer att utgöra ett viktigt
komplement till regionens kopplingar till

2007

2009

2011

omvärlden. Förbindelserna norrut mot
Stockholm, Göteborg och Oslo samt söderut mot Hamburg och övriga Europa
behöver vara effektiva med så få stopp
längs vägen som möjligt. Samtidigt krävs
stora upptagningsområden med möjliga
passagerare. Direktförbindelser till höghastighetsnätet med stationer i Skånes
regionala kärnor knyter stora delar av
regionen till Norden och övriga Europa
och gynnar den regionala tillväxten. I de
fall där det inte är möjligt med stationer
i samtliga regionala kärnor blir det övriga
kollektivtrafiksystemet desto viktigare.

Genom Skåne transporteras stora
mängder gods. I och med att bron över
Fehmarn Bält blir färdigbyggd spås godsflödena genom Skåne öka, vilket kommer att belasta Öresundsbron ytterligare
så att dess kapacitetstak nås. Utveckling
av Öresundsregionen förutsätter därför
en fast HH-förbindelse i norra delen.
Helsingborg och Helsingör har även
fördjupat samarbetet städerna emellan genom den så kallade HH-strategin.
År 2035 är visionen ”En sammanbunden
stad”, där syftet med samarbetet är att
skapa tillväxt och goda levnadsvillkor
för medborgarna i den norra delen av
Öresundsregionen och i synnerhet i
Helsingörs och Helsingborgs kommuner.
Med ökade godsflöden genom regionen
belastas det befintliga järnvägssystemet
ytterligare, vilket resulterar i att investeringar i transportsystemet blir än mer
viktiga. De stora godsflödena som passerar Helsingborg via förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör eller från
Helsingborgs hamn gör Helsingborg till
ett av de största logistiknaven i regionen.
Det har lett till att flera logistikföretag
har utvecklat eller etablerat sig i denna
del av regionen och det innebär även en
möjlighet till specialisering och nischning av näringsliv och utbildning.

39

den globala staden

… på en lokal digital
marknad
Teknikutvecklingen skapar nya möjligheter
att minska beroendet av transporter.
Människor kan hålla möten på distans
via digital kommunikation. På samma
sätt underlättar tekniken möjligheten
att arbeta från hemmet. Den tekniska
utvecklingen stärker också möjligheten
att producera varor lokalt. Till exempel
kan så kallad 3D-printing minimera behovet av vissa transporter. Genom att
programmera en 3D-printer med en
tredimensionell modell kan maskinen på
plats snabbt skapa en fysisk kopia av den
digitala modellen. Vissa hävdar att denna
utveckling radikalt kommer att förändra
inställningen till tillverkning världen över.
Genom att printa direkt från råvaran blir
det också mer miljövänligt eftersom det
blir mindre restmaterial och det behövs heller ingen lagerhållning. Denna
utveckling ses som en pusselbit för att
minska klimatpåverkan och skapa ett
mer hållbart samhälle.

Regional konkurrens och
attraktivitet
För att Helsingborg ska kunna mäta sig
i konkurrensen med andra städer och
regioner krävs att vi har fortsatt goda
trafikförbindelser med grannkommuner
och större städer. Det krävs också att
vi lyckas profilera oss som en attraktiv
bostadsort. Goda pendlingsmöjligheter
för dem som väljer att bo i staden och
arbeta i någon annan del av regionen
skapar även möjligheter för företagen
i Helsingborg att rekrytera arbetskraft
inom ett större område. Trenden pekar
mot att allt färre skaffar sig körkort, vilket på sikt ytterligare stärker behovet av
god kollektivtrafik för att klara tillgängligheten på arbetsmarknaden.
För att vara en attraktiv ort för företag att
stanna kvar och lokalisera sig i, krävs att
basbehoven uppfylls. Det krävs riskmedvetenhet kring möjligheterna att leverera
vatten, el och värme så att det till exempel inte blir produktionsbortfall på grund
av elavbrott. Det kräver robusta system
med alternativa försörjningslinjer. På sikt
behöver förutsättningarna säkras för att
försörja en större befolkning, utökat näringsliv och fler industrier.
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Helsingborg behöver sticka ut för att
synas och uppmärksammas globalt och
regionalt. Då gäller det att variera varumärket samtidigt som de unika kvaliteterna för Helsingborg och Skåne Nordväst
förstärks. Stadskärnan, Sofiero, Söderåsen,
Kullaberg och Väla kan vara exempel på
sådana kvaliteter som lockar besökare.

Starkare samband
och samarbeten
Under de senaste åren har de regionala
samarbetena varit många och varierade.
Samarbeten i Skåne Nordväst kring gemensamma lösningar för vatten och avlopp, renhållning med mera har initierats
och kommer sannolikt att bli fler framöver.
Även samarbeten för näringslivsutveckling, planering och turism har initierats
under de senaste åren. Traditionen av

samarbete mellan kommunerna skapar
både möjligheter att påverka med större
kraft och att samordna resurser. Med
gemensam marknadsföring och lobbying
är det möjligt för regionen att nå längre.
För att fullt ut nyttja fördelarna med de
olika samarbetena krävs att kommunernas olika nivåer och förvaltningar har
möjlighet att informeras om samarbetena mellan kommunerna och ser möjligheterna i att själva delta och dra nytta
av dem. Det leder till kompetensutveckling och gör det möjligt att gemensamt
rekrytera specialistkompetens som varje
enskild kommun annars inte hade haft
möjlighet att skaffa sig.
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Björn Magnusson Staaf

Trender i
framtiden

har koppling till historien
Docent i arkeologi, lektor i museologi samt lärare och forskare på avdelningen för ABM
och Bok- och Bibliotekshistoria på Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds Universitet.
Forskningen rör ett relativt brett fält, med bland annat tidig teknikutveckling, bebyggelseoch arkitekturhistoria samt analys av kulturarvsbruk. Björn har tidigare även varit
stadsantikvarie inom Lunds kommun.
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Vilka arbetsformer och former för dialog
behövs bland offentliga kulturinstitutioner och
organisationer?
– Förhållandet konsument och producent är komplicerat idag.
Idag är konsumenterna inte tydliga målgrupper utan finns i
lösliga former där grupper mer kan ses som nätkollektiv. Det
behöver därför läggas ett större fokus på medskapande
och nätverksformer. Institutionerna behöver omtolka sin
roll, för tolkningsföreträdet ligger inte hos dem utan hos
konsumenterna.

Vilket framtidsscenario kan man se för offentliga
kulturinstitutioner?
– Genom den demografiska strukturen med allt fler aktiva
äldre och nya värderingar bland de yngre kan det eventuellt
bli en nyrenässans för kulturella institutioner. Kanske kommer
vi att se en kö till hembygdsföreningarna. Det är inte ett
orimligt scenario. Det här kräver däremot att kulturinstitutionerna nu och framöver arbetar på annat sätt.

Vilken roll bör en kommun eller stad ha avseende
den fria kulturen och kulturutövarna?
– Helsingborgs stad bör vara möjliggörare och mer moderera
vilket innehåll som konsumenterna vill och kan ta del av.

Vad behöver vi tänka på när vi försöker hantera
framtidens utmaningar?
– Trender i framtiden har alltid en koppling till historien.
Det är viktigt att tänka på när vi planerar för framtiden.
Hållbar utveckling kräver en långsiktighet och här skulle
näringslivet behöva ta in det kommunala perspektivet mer.
Kärnan rent historiskt är att det offentliga bygger upp infrastrukturer. Utmaningen ligger i att kapitalet idag är flyktigt och kan röra sig snabbt. Det här är en insikt som flera
aktörer tillsammans behöver hantera för att skapa en hållbar
utveckling.

Vad är Helsingborgs tuffaste utmaning?
– Att minska klyftorna. Samtidigt är det viktigt att inse att
en pulserande stad inte är konfliktfri. Att det finns konflikter
behöver inte vara något negativt. Våga lyfta konfliktytorna!

Vilka möjligheter finns för Helsingborg på vägen
mot framtiden?
– Helsingborg har stora möjligheter att skapa förändring.
Staden är inte lika konservativ som andra närliggande städer
kan uppfattas. Här finns entreprenörskap och ett proaktivt
driv. Många städer väntar till att det är för sent med att utvecklas och skapa förändring, men ni i Helsingborg verkar
vara ute i god tid.

Den
balanserade
staden
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Visionen om den balanserade staden
Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar
ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på
god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens
tillgångar.
I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet
och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande,
historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta
klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är
vattnet rent och luften lätt att andas.
Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet
i fokus – här är det enkelt att göra kloka val.

Klimatfrågan berör alla människor på jorden
och avspeglas i två stora utmaningar – dels
måste mänskliga aktiviteter med negativ
klimatpåverkan minska och på sikt upphöra,
dels måste en anpassning ske till de klimatförändringar som inte går att undvika.
De ekonomiska och tekniska förutsättningarna
har aldrig varit så gynnsamma som nu. Med
ett gemensamt ansvarstagande ökar möjligheterna att ställa om till ett hållbart samhälle.
Detta kräver ett globalt perspektiv tillsammans med mod och vilja att agera lokalt.
En hållbar stad kännetecknas av en bibehållen eller ökad livskvalitet för människor
samtidigt som miljöbelastningen minimeras.
Helsingborgs stad har en viktig roll i att underlätta för invånarna att göra klimatsmarta
val för boende, transporter, mat, shopping och
offentliga tjänster.

•

 edvetenheten och kunskapen om människans påverkan
M
på klimatet ökar.

•

 elsingborgs stad genomför aktivt miljöarbete men står
H
inför utmaningen att förebygga klimatförändringens
negativa effekter och utveckla beteendepåverkande
insatser. Staden har en viktig roll i att underlätta
för invånarna att göra klimatsmarta val för boende,
transporter, mat, shopping och offentliga tjänster.

•

 enom att utgå från ett konsumtionsperspektiv tas den
G
totala miljöpåverkan med som uppstår under en vara eller
tjänsts livscykel, oavsett var i världen den sker.

•

 iljötekniksektorn är på stark frammarsch och har stor
M
utvecklingspotential. Efterfrågan på klimatsmart teknik
och innovativa lösningar ökar internationellt.

•

 änder och städer som ställer om till en eko-effektiv
L
ekonomi före resten av världen kan få betydande
konkurrensfördelar.

•

 elsingborgs stad har stora möjligheter att påverka det
H
lokala miljöengagemanget och samtidigt driva på den
nationella och internationella utvecklingen genom att visa
på klimatsmarta lösningar.

•

 elsingborg har stora naturvärdefulla områden i form
H
av raviner, landborgen och tätortsnära skogar. Den gröna
strukturen är viktig för människors hälsa och livskvalitet
och är en stor del av stadens attraktionsvärde.
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varandra; den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. Arbetet med hållbar
utveckling har pågått inom Helsingborgs
stad i flera år. Konsekvensbeskrivningar
och arbete utifrån definitionen av hållbar
utveckling finns med i stadsövergripande
planer och program för Helsingborg.
En övergång till ett hållbart samhälle
förutsätter nya innovativa lösningar och
beteendeförändring. Arbetet måste ske i
samspel mellan många aktörer och olika
kunskapsområden. Invånare, nationella
och lokala beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer, föreningar och intresseorganisationer behöver alla ta ansvar
och göra vad som är möjligt utifrån sina
förutsättningar.
Sett ur ett miljömässigt perspektiv berörs
områden som till exempel: förnybar
energi, miljöteknik, energieffektivisering,
samhällsplanering och byggande, hållbara
transporter och fordon, turism, jordbruk
och markanvändning.

Människans fotavtryck på
planeten

Ökad klimatmedvetenhet
I Sverige och många andra delar av världen syns en tydlig långsiktig trend av ökad
medvetenhet om påverkan på klimat och
miljö. Inte bara intresseorganisationer
utan offentliga organisationer, företag och
människor i allmänhet intresserar sig allt
mer för hur vi kan förändra beteenden
och upphöra med aktiviteter som har en
negativ inverkan på klimatet. Det finns
behov av att tänka globalt och att samtidigt agera lokalt. Alla världens länder
både påverkar och påverkas av problemet
på något sätt vilket gör klimatfrågan till
en internationell angelägenhet.
Ett ökat miljömedvetande höjer förväntningarna och kraven på den offentliga
sektorn att vara en drivande och ansvarstagande aktör i klimatfrågan. Frågor som
ställs är bland annat hur avfallsmängderna kan minskas, hur möjligheterna
ser ut för förnybara energikällor och
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energieffektivisering, vilka politiska styrmedel som finns, hur framtiden ser ut för
en ekologisk hållbar ekonomisk tillväxt
samt vilken anpassning som krävs till de
klimatförändringar som faktiskt sker.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling kan beskrivas som en
process där mänskligt välbefinnande eftersträvas i kombination med en positiv
ekonomisk utveckling, samtidigt som de
ekologiska systemen är i balans. Hållbar
utveckling som begrepp och princip nådde internationellt intresse efter att den
kommission som leddes av Gro Harlem
Brundtland 1987 publicerat denna definition av begreppet: ”Hållbar utveckling
är en utveckling som tillgodoser behoven
av i dag utan att äventyra kommande generationer möjligheten att tillgodose sina
behov.” Mer ingående består den hållbara utvecklingen av tre dimensioner som
samstämmigt och ömsesidigt ska stödja

Den traditionella redovisningen av utsläpp av växthusgaser utgår vanligen från
de utsläpp som genereras inom ett lands
gränser och har en lokal miljöpåverkan.
Genom att istället utgå från ett konsumtionsperspektiv tas den totala miljöpåverkan med som uppstår under en varas
eller tjänsts livscykel, oavsett var i världen
miljöpåverkan sker. De mätningar som
har gjorts i svenska kommuner visar att
de lokala utsläppen från svenska hushåll
är låga i jämförelse med många andra
utvecklade länder, men sett ur ett konsumtionsperspektiv släpper svenska hushåll ut ungefär 14 ton växthusgaser per
person och år, vilket är 3,5 gånger mer än
det globala genomsnittet.
En av de mest etablerade metoderna för
att beräkna hur människors konsumtion
påverkar jordens resurser är ekologiska
fotavtryck. Vid beräkningar av ekologiska
fotavtryck ingår alla ytor någonstans på
jorden som krävs för att möta människans efterfrågan på energi, livsmedel och
material samt hur stor yta som krävs för
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att absorbera utsläppen av koldioxid.
Det finns olika verktyg som kan användas för att beräkna en stads, regions eller
ett lands ekologiska fotavtryck. I Sverige
finns ett gratis verktyg för alla kommuner,
REAP (Resources and Energy Analysis
Programme). Resultatet kan användas
för att identifiera vilka åtgärder som har
störst effekt för att minska utsläppen.
Den senaste internationella mätningen
som avser 2007 placerar Sverige på 13:e
plats på listan över länder med störst ekologiskt fotavtryck per person. Om resten
av världen anammade den svenska livsstilen skulle det behövas 3,25 jordklot.
Förklaringen finns i de svenska hushållens
konsumtion av varor och tjänster såsom
boende, transporter, livsmedel, shopping
och offentliga tjänster.

Helsingborgs stad prisad
för miljöarbete – men
utmaningar kvarstår
Urbaniseringen är en stark global trend
och idag bor över hälften av jordens invånare i städer. År 2050 beräknas 70 procent
av världens befolkning vara stadsbor. Det
urbana livet rymmer många möjligheter,
men orsakar också en växande miljöpåverkan från konsumtionen av material
och energi. Städer som vill vara ledande
i arbetet för att minska den negativa miljöpåverkan bör rikta in sig på en omställning till en fossilbränslefri ekonomi med
fokus på grundläggande behovsområden:
energi, boende, mat och transporter.
Helsingborgs stad genomför ett aktivt
miljöarbete och har bland annat utsetts till årets miljökommun i tidningen
Miljöaktuellt, samt fått pris för sitt arbete med att införa miljöbilar och elbilar.
I Helsingborg har utsläppen av växthusgaser minskat med ca 38 procent mellan
1990 och 2010 jämfört med ca 9 procent
i Sverige. Det lokala utsläppet av växthusgaser per invånare i Helsingborg ligger nu
på en lägre nivå än genomsnittet i Skåne
och Sverige.
Samtidigt finns det i dagsläget ett problem
med luftkvaliteten i stadens centrala delar.
Utsläppet av kvävedioxid låg i mitten av

Utsläpp av växthusgaser, antal ton/invånare
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2012 på 32,2 µg/m3 (mikrogram/kubikmeter) vilket överstiger målvärdet på 25
µg/m3. Den omfattande biltrafiken i och
genom centrum är en av orsakerna till
de höga halterna av kvävedioxid i luften.
Kvävedioxid är ett hälsofarligt ämne som
har negativa effekter på människors hälsa
såsom irriterade luftvägar och nedsatt
lungfunktion. Ett viktigt steg för Sveriges
städer är att offentligt rapportera sina
växthusgasutsläpp och klimatåtgärder
och aktivt följa upp minskningsmål vilket
Helsingborgs stad i dag gör.

2010

Anpassning till ett
förändrat klimat
Människans aktiviteter har en stor påverkan på klimatet och en fråga som diskuteras är i vilken omfattning och i vilken
takt klimatet kommer att förändras. Städer
måste förbereda och anpassa sig inför de
klimatförändringar som inte kan undvikas. Medeltemperaturen i världen har
under 1900-talet ökat med 0,6 grader vilket är att betrakta som en stor och snabb
ökning. Sverige, EU och andra länder har
antagit ett politiskt mål om en ökning av
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arbetsplatser. En utarmning av ekosystemtjänsterna påverkar till exempel tillgången
till ren luft och rent vatten, insekters pollinering och cirkulationen av näringsämnen.
Mark är en central naturresurs och avvägningar mellan olika typer av markanvändning är en central fråga. Helsingborg
växer och behöver fler bostäder och mer
mark och lokaler till företag. Samtidigt
måste den bördiga åkermarken bevaras.

Den gröna ekonomins
potential
Kommuner och andra regionala aktörer
har en viktig roll i arbetet med att forma
innehållet i den ekonomiska tillväxten.
I samband med att kunder, konsumenter
och myndigheter ställer allt hårdare krav
på kvalitet, miljö och socialt ansvar har
näringslivet, framförallt de stora företagen, påbörjat en omställning.
medeltemperaturen med max två grader för att förhindra en allvarlig global
klimatförändring.
När temperaturen stiger blir vattnet varmare och tar större plats samtidigt som
glaciärer på land smälter snabbare vilket
leder till höjda havsnivåer. En större nederbörd är också att vänta då varmare luftmassor kan innehålla mer vatten. I den
bebyggda miljön behövs olika lösningar
för att ge skydd mot översvämning.
Klimatförändringarna
kommer
inte
ha samma effekt under hela året.
Nederbörden ökar generellt vintertid och
extrema regn ökar i frekvens under denna
period. Med ökad temperatur följer också
ökad risk för torka och värmeböljor. Även
stormar kommer att kunna bli mer kraftfulla i ett varmare klimat. Sammantaget
behövs beredskap och planering inför
den klimatförändring som faktiskt sker.
Konsekvenserna kan annars bli att liv,
egendom och ekologiska värden tar skada.
Ett av Region Skånes miljömål är att alla
kommuner i Skåne senast år 2015 ska
ha identifierat och analyserat risker för
översvämningar, ras, skred och erosion.
Kommunerna ska beakta riskerna i sin
fysiska planering och ha tagit fram förslag
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på åtgärder för anpassning av befintlig
miljö. För Helsingborgs stads del finns
långsiktig planering och fysisk anpassning beskrivet i PM Klimatanpassning
som antogs av kommunfullmäktige 2012.
I denna PM fördjupas och utvecklas frågan
om klimatförändringen i förhållande till
hur frågan beskrivs i Helsingborgs stads
översiktsplan, ÖP 2010.

Unika naturområden
Helsingborg har stora naturvärdefulla
områden i form av raviner, landborgen
och tätortsnära skogar. Den gröna strukturen är viktig för människors hälsa och
livskvalitet och är en stor del av stadens
attraktionsvärde. Parker och andra publika
grönområden fungerar som mötesplatser
för invånarna och främjar integrationen
samtidigt som växterna absorberar luftföroreningar. Helsingborg har en positiv
befolkningsutveckling och i en växande
stad måste konflikten mellan bevarande
och exploatering hanteras.
En hållbar stad värdesätter sina ekosystem.
Med ekosystemtjänster menas de produkter, tjänster och värden som tillgodoses
från naturen. Dessa tas lätt för givet men
är av samhällsekonomisk betydelse och
måste beaktas vid planering och investering i ny infrastruktur, nya bostäder och

Med nuvarande globala tillväxtmönster
kommer efterfrågan på naturresurser
och dess påverkan på miljön att fortsätta.
Ökade marknadspriser på råvaror är att
vänta. Omställningen till ett hållbart
samhälle skapar en växande internationell
efterfrågan på produkter och tjänster
med god miljöprestanda. Länder och
städer som ställer om till en eko-effektiv
ekonomi före resten av världen kan få
betydande konkurrensfördelar.
Miljötekniksektorn i Sverige är stark och
tillväxtpotentialen för svenska miljöteknikföretag bedöms vara stor. Jämfört med
många andra länder utmärker Sverige sig så
till vida att politiska styrmedel på ett tidigt
stadium i hög grad har påverkat tillväxten
på miljöteknikområdet. Samtidigt har historiskt sett drivkraften för många företag
varit av ekonomisk natur och resurseffektivisering; ett sätt att skaffa marknadsandelar,
minska kostnader och få högre lönsamhet.
Bristen på kapital i tidiga kommersiella
faser är ett hinder för tillväxten i miljötekniksektorn. Genom att stödja och
uppmuntra företag att miljöprofilera sig,
kan Helsingborg stärka konkurrenskraften
i regionen och bidra till såväl hållbar tillväxt som ökad sysselsättning.
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Helsingborg som förebild
– idag och i framtiden
Trots att Helsingborg är en liten stad i ett
globalt perspektiv kan staden göra en stor
insats genom att driva på den nationella
och internationella utvecklingen och
visa på lösningar. Att ställa om till hållbar stadsutveckling kräver nya tankesätt
med kreativa och visionära idéer om
Helsingborg som den balanserade staden.
Regionala och lokala myndigheter har en
viktig uppgift att stimulera användning av
metoder och tekniker för minskad energianvändning, bland annat genom att höja
medvetenheten, införa normer och se till
att dessa följs. En viktig del är också att
visa vägen och vara en god förebild. Vid
sidan om att betona individuellt ansvar
och normer kan miljöpolitiska styrmedel
användas för att nå långsiktiga klimatmål.
Som en av Sveriges större städer är
Helsingborg en central aktör i svensk
ekonomi. Staden och dess bolag producerar en mängd offentliga tjänster och
står för en omfattande materiell produktion, till exempel inom energi, vatten och
avfallssektorn. Offentlig upphandling
är ett viktigt styrmedel för att uppnå en
hållbar stadsutveckling. Genom att ställa
miljökrav vid upphandling påverkas leverantörer att ta fram produkter med bättre
miljöprestanda.

Helsingborg och andra svenska kommuner kan påverka invånarnas utsläpp
av växthusgaser genom att skapa bra
förutsättningar för en hållbar livsstil.
Staden kan möjliggöra för invånarna att
åka kollektivt, jobba flexibelt, bo energisnålt, återanvända och återvinna material,
välja säsongsbetonad, lokalproducerad
och vegetarisk kost samt minska matavfallet. Genom utbildnings- och informationsinsatser kan konsumtionen styras
över till livsmedel, konsumtionsvaror
och tjänster som ger upphov till mindre
koldioxidutsläpp.
Världen är i snabb förändring och
Helsingborg står inför samma utmaningar
och möjligheter som många andra städer.
Hållbara städer utmärks av en bibehållen
eller ökad livskvalitet för människor samtidigt som miljöbelastningen minimeras.
Genom att involvera invånarna i förändringsprocessen och genom ett nära samarbete mellan nyckelaktörer med betydelse
för stadsutveckling ökar möjligheterna att
bygga ett hållbart Helsingborg.
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Cecilia Fredriksson

Se det
välkända
på nya sätt
Professor i etnologi, konsumtionsforskare och forskningsansvarig vid Institutionen för
Service Management på Lunds Universitet Campus Helsingborg. I nuläget är Cecilia
även projektledare för två forskningsprojekt som fokuserar på hållbarhet ur olika
perspektiv: ”Framtidskuster – hållbar utveckling i kustsamhällen”, ett större nordiskt
samarbetsprojekt som omfattar Öresund-Kattegatt-Skagerackområdet samt ett
forskningsprojekt om ”Hållbar butik” som finansieras av Handelns Utvecklingsråd.
Från och med 2013 projektleder Cecilia även ett nytt handelsprojekt som bland annat
ska utveckla regionala detaljhandelsstrategier.
Vad behöver man tänka på i arbetet med trender?
– Trendanalytikerns uppdrag handlar om att identifiera trender
och i det bland annat använda sig av mediascanning. Det finns
mycket att hämta i en sådan scanning. Därefter handlar det om
att se sammanhang och skapa relationer, ”connecting the dots”,
och det kräver en analytisk förmåga som inte är alla förunnat.
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För att lyckas med analysen är det viktigt att utgå från det
som ”är” och sedan lägga ihop pussel och se det välkända på
nya sätt. I ett sista steg ska man kunna presentera trend- och
omvärldsanalysen på ett sådant sätt att budskapet går fram.

Se det välkända på nya sätt

Är det alltid själva innehållet i en trend som är
intressant?
– I arbetet med trendanalyser i dagens samhälle är det inte
bara själva trenden i sig som är viktig. Hur stor grupp följer
en trend? Hur snabbt utvecklas den? De här frågorna blir
också allt svårare att svara på. Att identifiera gruppen ”som
leder vägen” i en trend är långt ifrån enkelt och kräver aktiv
bevakning och analys.

Din forskning handlar om att tolka de kulturella
processer som både är en förutsättning för och
en följd av tekniska eller ekonomiska innovationer.
Vilka utmaningar finns inom området kultur och
ekonomi?
– Förenklat uttryckt kan man säga att den traditionella
uppdelningen mellan kultur och ekonomi anses vara förlegad
i dagens samhälle. Städer vill gärna attrahera så kallade
”WHOPS” (wealthy, healthy older people) och ”DINKS”
(double income, no kids) samtidigt som man vill och behöver
locka familjer med barn. Det finns en utmaning i det här
kopplat till exempelvis museers utbud. Vilken historia ska
man lyfta fram? Boendesegregeringens framväxt lockar inte
människor att flytta till en stad. Integration och attraktion
blir en motsats som måste hanteras. Vilka delar man väljer
att lyfta för en stads utveckling är och kommer att bli allt
mer viktigt. För Helsingborg kan exempelvis stadsutvecklingsprojektet H+ vara en del i att ”läka” söder och föra
ihop staden.

Vilka viktiga utmaningar står Helsingborg inför de
närmaste åren?
– Utifrån mitt perspektiv kommer alla kommuner att behöva
hantera förväntningar på tillväxt och kreativitet. När det
gäller Helsingborg är det viktigt att arbeta med kompetenshöjning inom egen organisation och även skapa förutsättningarna för att utveckla och locka spetskompetens till
Helsingborgs näringsliv. Dessutom måste man våga göra
strategiska prioriteringar när det gäller vilka branscher
man vill profilera sig på. Exempelvis logistik är viktigt för
Helsingborg. Hur gör man logistikpraktik till en upplevelse
i Helsingborg? Hur säljer man kunskapen om logistik som
en upplevelse? Helsingborg har kompetens inom det här
området, och med andra ord finns det intressanta möjligheter att utveckla för Helsingborg.

51

52

Trender

53

Förändrad demografi och en åldrande befolkning

TREND: Förändrad demografi och åldrande befolkning

Världens
befolkning
åldras
Världens kvinnor har fött färre barn
de senaste 55 åren. Samtidigt lever vi
allt längre. Därför ökar andelen äldre,
i Sverige såväl som i nästan hela
västvärlden. Den globala trenden av
sjunkande barnafödande är så tydlig
att den med mycket stor sannolikhet
kommer att fortsätta även de kommande decennierna.
Åldrandet gäller alla västvärldens regioner och har stor betydelse för samhälle,
ekonomi, företag och individer. De flesta
OECD-länder har utmaningen med
en åldrande befolkning högt på den

politiska agendan. Sjukvård, pensionssystem och äldreomsorg har prioriterats
på många håll de senaste åren. Fler äldre
utanför arbetsmarknaden betyder minskade skatteintäkter och högre offentliga
kostnader. Samtidigt förväntas framtidens äldre få mycket uppmärksamhet,
eftersom många av dem är finansiellt
starka. Dagens äldre har bättre hälsa och
har det bättre ställt än vad som tidigare
varit fallet. Av denna anledning har ålder
fått en ny mening och många äldre har
en helt annan självbild än tidigare generationer. Västvärldens pensionärer vill ha
ett aktivt liv med resor, upplevelser eller
andra former av självförverkligande.

ÅLDERSPYRAMID

2012
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2060

Helsingborgs befolkning har växt kraftigt de senaste tio åren och kommer att
växa även i framtiden. Men befolkningstillväxten ser olika ut i olika åldrar. Det
beror till största delen på att födelsekullarna har varierat i storlek över åren. När
tiden går bildas och flyttas pucklar i vår
demografiska struktur. År 2012 bildar de
stora kullarna födda kring 1990 en puckel
i åldrarna kring 20. I 2030 års pyramid
utmärker de sig i åldrarna kring 40 och i
2060 års pyramid har de kommit upp i
70-årsåldern.

Konsekvenser
• Denna demografiska utveckling leder
till en förändrad demografisk struktur
och innebär både ekonomiska och
strukturella utmaningar för såväl näringsliv som offentlig sektor. Kulturella förändringar, högre konkurrens om yngre
befolkning och förändrade värderingar
är viktiga konsekvenser som måste
beaktas.
• Gruppen äldre ser annorlunda ut än den
tidigare har gjort, exempelvis avseende
utbildningsnivå, ökade krav och behov
samt hälsa. Allt tyder på att framtidens
äldre kommer att vara mycket friskare
och kan arbeta mycket längre. Samtidigt

Förändrad demografi och en åldrande befolkning

är volymen äldre så mycket större att det
kommer att behövas mer vård, eftersom
risken att få försämrad hälsa ökar med
åldern.
• Den demografiska utvecklingen gör
att ålderspyramiderna mer börjar se
ut som rektanglar än som pyramider.
Detta innebär att försörjningsbördan
för den arbetsföra befolkningen ökar.
Arbetsmarknaden kommer i högre
grad att vara arbetstagarens marknad
och unga kommer att vara efterfrågade.
Detta kan orsaka flaskhalsproblem, ökade lönekostnader, större internationell
konkurrens och sämre konkurrenskraft
för OECD-länderna. Reaktionen kan
bli att mer produktion flyttas utomlands
eller läggs över på underentreprenörer
och en förändrad syn på invandring.

Allt tyder på att framtidens äldre
kommer att vara mycket friskare och
kan arbeta mycket längre.

• I framtidens immateriella och kreativa
ekonomi är det möjligt att fler av de
välutbildade äldre kan vara yrkesaktiva längre än tidigare. Det kräver att
arbetsgivare redan nu börjar överväga
nya anställningsformer för att skapa
de bästa förutsättningarna för denna
grupp. För Helsingborgs stad kommer
det att vara viktigt att ta vara på det
kunnande som finns hos den växande
andelen äldre yrkesverksamma. Annars
riskerar man att tappa viktig kompetens
när många yngre kommer in i arbetslivet
samtidigt.
• Konkurrensen om de yngre kommer
att hårdna. Eftersom Helsingborg har
en liknande demografisk struktur som
riket, kommer staden att ha samma
utmaning som Sverige och västvärlden
i stort. Helsingborg kommer även att
påverkas av Danmarks stora rekryteringsbehov. Danmarks demografiska
utmaning med en åldrande befolkning
är nämligen ännu större än Sveriges.
En utmaning för Helsingborgs stad
kommer att bli att behålla och även
öka stadens attraktivitet, så att de
yngre vill bo och stanna i staden även
i framtiden.
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TREND: Ökad polarisering i samhället

Ökad
polarisering
i samhället
Polariseringen i samhället ökar vilket
innebär allt större skillnader i exempelvis levnadsstandard, mellan bostadsområden och mellan barns skolresultat.
En viktig utmaning för framtiden blir
att arbeta för att öka den sociala rörligheten och hållbarheten i ett samhälle
med större skillnader.

Boende
Under många år har vi sett en utveckling mot ökade skillnader i samhället.
Exempelvis mellan olika bostadsområden,
med avseende på de boendes socioekonomiska resurser och etniska bakgrund.
Klyftorna ökar mellan fattiga och rika
bostadsområden, och det är en trend som
varit långvarig i såväl Helsingborg som i
andra större städer i Sverige.
Mekanismerna bakom denna boendesegregering utgörs bl.a. av ekonomiska,
kulturella och sociala faktorer. Även själva
bebyggelsestrukturen i sig påverkar.
Skillnaderna i samhället ökar, med en
tilltagande polarisering mellan de mycket
välmående områdena och de socialt
mycket utsatta. Forskning visar också att
segregationen inom boende och utbildning förstärker varandra.
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Hur och var man bor är ibland ett
starkare uttryck för identitet än exempelvis yrke. Vikten som svenskarna
lägger vid sitt boende verkar också öka.
Möjligheterna för dem som är inne på bostadsmarknaden är många. Men faktorer
som bolånetak, prisutvecklingen på bostäder och det fortsatt låga bostadsbyggandet
gör att det har blivit svårare att komma in.
Trenden med minskad andel hyresrätter

gör också att svaga grupper som unga
och de utan jobb får allt svårare att såväl
få sitt första boende som att röra sig på
bostadsmarknaden.

Utbildning
När arbetslivet förändras och blir mer
kunskapsintensivt innebär det ökade
möjligheter för dem som kan, men ökade svårigheter för de som till exempel

Ökad polarisering i samhället

Forskning visar att segregationen inom boende
och utbildning förstärker varandra.

Bild: Schmidt/Hammer/Lassen

inte klarar skolan. En utveckling syns där
barn till välutbildade föräldrar samlas på
vissa skolor och lågutbildade på andra.
Den allmänna utbildningsnivån i Sverige
och Helsingborg har höjts och fortsätter
att öka. Samtidigt är det stora skillnader
mellan barns skolresultat, där föräldrarnas bakgrund spelar en stor roll.

Ekonomi
Skillnaden mellan dem med låga inkomster och dem med höga inkomster
har ökat under en längre tid och utvecklingen ser inte ut att mattas. Den
ekonomiska segregationen har varierat
mer över tid än exempelvis den etniska.
I ett längre tidsperspektiv märks dock
en tydlig trend mot ökad ekonomisk
segregation. Sedan flera år tillbaka finns
en tydlig koppling mellan etnisk och

ekonomisk segregation i storstadsregionerna. I de mycket resurssvaga områdena bor numera huvudsakligen fattiga
invandrargrupper.

Mottrender
Mångfald kan få en ökad attraktivitet i
framtiden vilket kan medföra en attitydförändring och förändrade bosättningsmönster. Trenden inom stadsplanering
går också allt mer mot att man planerar
och bygger för blandade bostadsformer,
vilket kan leda till att klyftorna minskar
i framtiden.

Konsekvenser
• Om skillnaderna i exempelvis levnadsstandard blir för stora, minskar
möjligheterna till en socialt hållbar
utveckling. Forskning inom bland

annat OECD visar att stora skillnader i ett land/stad minskar den sociala
rörligheten.
• Om trenden inte mattas av kan följden
bli ökad otrygghet, minskad social hållbarhet, minskad samhörighet, minskade
kontaktytor, ökad brottslighet, ökat
missbruk, sämre rörlighet och minskad
attraktivitet. Dock kan det även finnas
vissa positiva effekter av segregation, exempelvis en ökad känsla av samhörighet
och trygghet i det egna bostadsområdet.
• Fler invånare i långvarigt utanförskap
medför en ökad risk att barn ”föds in”
i exempelvis bidragsberoende, och utanförskapet riskerar att cementeras för
kommande generationer.
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TREND: Urbanisering
– Allt fler flyttar in till städer och storstadsregioner

Från småstad
till storstad
Inflyttningen till städerna är fortfarande
stark och spås fortsätta framöver.
De större städerna och samhällena
växer snabbast och lockar hela tiden
till sig nya invånare. Befolkningstillväxten i de större städerna skapar
samtidigt ringar på vattnet som ”spiller över” på närliggande tätorter så att
även befolkningen i dessa ökar.
Befolkningstillväxten i storstadsregionerna förväntas ske betydligt snabbare
än i övriga delar av landet. Tätorter med
mellan 50 000 och 200 000 invånare
ökar sin befolkning kraftigt, uppåt femton procent per årtionde. Samtidigt förväntas det ske en avtrubbning i tillväxten
i städer med fler än 200 000 invånare
på grund av trängsel och bostadsbrist.
Landsbygden utanför storstäder kommer
också att öka i antal boende med cirka
tre procent per årtionde. Små tätorter
utanför bekvämt pendlingsavstånd riskerar däremot att avfolkas, med tio procent
per årtionde.
Enligt prognosen kommer Öresundsregionen att passera fyra miljoner invånare under 2021, varav cirka en tredjedel bor i Sverige. I Skåne kommer vi att
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vara 100 000 fler invånare än idag, totalt
1 358 000 personer. Starkast är befolkningstillväxten i de västra delarna, med
Malmö, Lund och Helsingborg som dragplåster. År 2021 uppskattas Helsingborg
ha 144 800 invånare.
Ungdomar mellan 19-23 år väljer främst
att flytta till orter med högskola eller
universitet. Helsingborg har de senaste
åren haft en marginell föryngring av invånare. Det går dock inte att bevisa att
Campus Helsingborg skulle ha påverkat
utvecklingen genom att locka fler yngre
till staden.

HÖGANÄS

HELSING
BORG

Exempel

LANDS
KRONA

Inflyttningen är som starkast till centralorten och det är även där som de flesta
bostäderna produceras. Samtidigt produceras inte tillräckligt många bostäder för
att klara inflyttningstakten.
Störst inflyttning sker från Landskrona
och störst utflyttning går till Höganäs.

Störst inflyttning sker
från Landskrona och
störst utflyttning går till
Höganäs.

Mottrender
Medelklassen flyttar i större utsträckning
ut i ytterområdena eller ut på landet.
Önskan om ett mer lantligt boende med
möjlighet till odling, trygg uppväxtmiljö
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och närhet till naturen gör att en del
väljer att lämna staden. Ett ökat intresse
för odling och gröna miljöer i städerna är
en av mottrenderna till urbanisering och
förtätning. Intresset växer för att odla
i städerna, ha attraktiva grönområden
samt att anlägga gröna tak och väggar.
Det är en rörelse som dels drivs av invånarnas behov och engagemang men även
ur rena miljöaspekter för att rena luft,
och fördröja dagvatten. När fler och fler
flyttar ut på landsbygden kan kraven på
bättre service öka eftersom många flyttar från stadsmiljön och den servicenivå
som man var van att ha där. Det leder
till ökade krav på kollektivtrafik, skolor,
äldrevård, cykelvägar, livsmedelsbutiker
med mera.
Fler och fler studier och artiklar belyser
hälsoproblemen kopplade till dålig luftkvalitet i stadsmiljön, som i sin tur kopplas till trafikmängden i städerna och förekomsten av förbränningsmotorer (vilket i
princip alla våra fordon har idag). Dålig
luftkvalitet påverkar den förväntade livslängden och barns lungkapacitet negativt.
En möjlig framtida mottrend är därför
ökade krav på hälsosam miljö i städerna.

Konsekvenser
• För att möta behovet av nya bostäder
kommer mark och platser som tidigare
inte varit attraktiva eller lämpliga för
bostadsbebyggelse att bli efterfrågade.
Det leder till krav på nya arbetssätt
och åtgärder för att hantera buller,
markföroreningar, risker och service.
• När staden förtätas allt mer med ny
bebyggelse kommer det bli svårare och
svårare att hitta ytor för parkeringsplatser
i den omfattning som idag är norm.
• Trafiken kommer att öka och vägarnas
kapacitet är begränsad. För att så många
som möjligt ska nå stadskärnan krävs
ett effektivt transportsystem. Staden
är beroende av att personer snabbt och
enkelt kan ta sig till centrum.

• När stadens invånare ökar i antal blir
det fler som ska använda stadens parker,
idrottsplatser, skolor med mera.
• Med fler unga som flyttar in till staden
ökar behovet av billigare boendeformer.
Det sker idag ett trendbrott där byggföretag som tidigare främst fokuserat
på att bygga bostadsrätter, idag mer gå
över till hyresrätter. Detta är en vanlig
utveckling i tider då konjunkturen blir
sämre.

lägen stiger och hyresrätter successivt
omvandlas till bostadsrätter. Takten
i nybyggnationen är fortfarande inte
i nivå med behovet av nya bostäder.
Den största orsaken är svårigheten för
byggherrar att få ekonomin att gå ihop
för nybyggen. Marken i attraktiva lägen
är begränsad.

• Eftersom fler personer konkurrerar om
samma bostäder finns det risk för ökad
segregering då priserna i attraktiva
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Positionering
i fler och
större regioner
Skåne har en tydlig flerkärnig struktur med ett antal regionala tillväxtmotorer (Malmö, Helsingborg, Lund
och Hässleholm/Kristianstad) som
i sin tur är beroende av närliggande
mindre orter. Denna struktur gör att
kommunerna har ett starkt ömsesidigt
beroende i regionen och möjligheten
att resa mellan orterna är avgörande
för regionens framgång.
Den regionala samhörigheten har genom
åren blivit allt starkare och beroendet mellan regionernas olika delar allt tydligare.
Detta gäller både för Öresundsregionen,
Skåne och Skåne Nordväst. Regionala
samarbeten är vanliga inom flera olika
områden och regioner marknadsför sig
med en tydlig gemensam profil.
I den globala konkurrensen är det fortsatt viktigt att kunna profilera sig och nå
ut på en större marknad. Helsingborg
står tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordväst bakom varumärket Familjen Helsingborg för att
skapa ett tydligt varumärke för regionen.
Samtidigt är Helsingborgs stad en del av
Skåne och Öresundsregionen och deltar
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aktivt i samarbeten med övriga kommuner och myndigheter i dessa regioner.
Arbetsmarknadsregionerna växer i takt
med att infrastrukturen byggs ut och
befolkningstillväxten ökar. Pendlingen
ökar och avstånden blir längre, vilket
dock inte alltid betyder att restiden blir
längre. Invånarna kan välja mellan arbeten, skola, handel och fritid i ett större
sammanhang vilket leder till att kommunerna måste anpassa sig till den nya
rörligheten och se sin roll i ett större
sammanhang.

Exempel
Ett tydligt exempel på profileringen som
olika regioner gör är Skåne Nordvästs
samarbete
kring
ett
gemensamt
varumärke, Familjen Helsingborg.
Samarbetet kring spårvägsutbyggnaden
som Malmö, Lund och Helsingborg
driver tillsammans visar på behovet för
liknande städer att samarbete kring en
specifik fråga som man delat tillsammans.
På samma sätt kan samarbetet kring höghastighetståg mellan Oslo och Hamburg
visa på storregionala samband. Där deltar

Ett tydligt exempel på
profileringen som olika regioner
gör är Skåne Nordvästs samarbete
kring ett gemensamt varumärke,
Familjen Helsingborg.

Regionförstoring – ökat regionalt samarbete

regioner och kommuner längs sträckningen i att ta fram en gemensam utredning.
Regions Skånes initiativ att ta fram ett
”Skånepaket” kring infrastruktur visar
också på behovet av att agera gemensamt mot en yttre part, i det här fallet
Trafikverket och staten.

Mottrender
Kommuners vilja att göra sig unika kan
leda till att man ställer sig utanför samarbeten i vissa frågor. Det kan leda till att
mindre aktörer eller kommuner avstår
från samarbete för att istället försöka
profilera sin egen kommun.
Inom regionen finns frågor där kommunerna har olika uppfattning och där
konkurrensen mellan dem blir uppenbar.
Tydligast är det ofta när det gäller infrastrukturinvesteringar och större projekt
eller lokaliseringar av större företag.

FAMILJEN
HELSINGBORG

Konsekvenser
• Tätare samarbeten mellan kommuner
kräver medvetenhet, inom ledningen.
• I och med att fler har möjlighet att
pendla till arbetet sker en ökning i resandet. Detta ställer högre krav på kapacitet på vägar och i kollektivtrafiken.
Pendling till större städer sker även för
kultur och nöje.
• Förmågan att gemensamt utnyttja befintliga resurser är en viktig faktor för
samarbetet där större kommuner har
möjlighet att stödja mindre kommuner.
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TREND: Kraven på infrastruktursatsningar ökar

Uppkoppling och
sammankoppling
i den fysiska och digitala världen
Infrastruktur är alla fysiska och digitala system för transport, energi och
information. Att enkelt ta sig från
punkt A till punkt B med bussen kräver
god infrastruktur. Likaså att snabbt
få digital kontakt med omvärlden.
Vi förväntar oss att infrastrukturen
ska fungera oavsett vad som händer
och ställer större och större krav på
att kunna vara uppkopplade oavsett
var vi befinner oss.

Transporter och resande
Pendlingsströmmarna ökar kontinuerligt
och vi blir fler och fler som ska samsas
om samma yta. Restiden och möjligheten
att använda restiden till något konstruktivt har blivit viktigare än avståndet. De
senaste åren har det skett en markant
ökning i antalet pendlare som reser

kollektivt, särskilt vad gäller tågresande.
Även buss och cykel har blivit vanligare
som färdmedel. Andel av befolkningen
som äger bil minskar något. Störst skillnad i bilinnehav ser man mellan dem
som bor i centralorten och de som bor på
annat håll i staden. Kommersiella bilpooler erbjuder ett alternativ för de personer
som väljer att inte äga egen bil. Eftersom
den största befolkningsökningen förväntas ske i centralorten så kommer antalet
personer utan bil sannolikt att öka. Ända
sedan 1978 ser man en kontinuerlig utveckling där ungdomars resor med kollektivtrafik ökar samtidigt som resor med
personbil minskar.

Samtidigt hårdnar kraven på minskade
störningar i form av buller och dålig
luftkvalitet. Även kraven på cykelvägar
ökar då cykeln blir vanligare som dagligt
transportmedel. Fler och fler samhällen
förbinds med cykelvägar, som skapar
möjligheter för både arbetspendling,
rekreation och turism.

Utrymmet för trafiken i städerna är begränsat och antalet resenärer högt. Det
innebär att lösningar som kan transportera många resenärer samtidigt blir avgörande för att trafikflödet ska fungera.

Det är inte bara sätten att resa som blir
mer diversifierat. Det gäller även drivmedel för fordon, vilket gör att nätverk
av laddnings- och tankstationer behöver
byggas ut.

I Helsingborg utvecklas trafiken som starkast inom cykel, buss och tåg. De senaste
sex åren har antalet resenärer i stadsbusstrafiken ökat med nästan 60 procent.
Andelen invånare med bil ökar dock inte
och biltrafikmängden ser ut att ha stagnerat längs de större gatorna i centrum.

Ända sedan 1978 ser man en kontinuerlig
utveckling där ungdomars resor med kollektivtrafik
ökar samtidigt som resor med personbil minskar.
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Genom Skåne passerar stora mängder
gods varje år och Helsingborgs hamn är
en av Sveriges största hamnar för containergods. Godsflödena förväntas öka
kraftigt i framtiden, inte minst när den
fasta förbindelsen mellan Helsingborg
och Helsingör är byggd. Det redan högt
belastade väg- och järnvägsnätet kommer då behöva stora insatser för att öka
kapaciteten. Detta kommer att påverka
både näringslivet och pendlingsmöjligheterna i regionen.

El, vatten och värme
Utbyggnad av vatten, värme och elledningar utvecklas i riktning mot kombinationer av olika system. Till exempel
ger små vindkraftverk och solceller överskottsenergi för bostadshusen som kan
föras över till elnätet. Dagvattensystemet
kompletteras och byggs ut med fördröjningssystem och husägare uppmanas
att ta hand om dagvattnet på den egna
tomten. Överskottsvärme från industrier
kopplas samman med fjärrvärmesystemet.
Infrastrukturen diversifieras med en
mängd olika fraktioner, det stora måste
kunna kopplas samman med det lilla.

Digital infrastruktur
Större delen av dagens invånare är
starkt bundna till digital kommunikation av olika slag, både i arbetet och på
fritiden. Allt talar för att mängden data
som överförs via fiberoptik eller trådlösa system kommer att öka i framtiden.
De befintliga trådlösa systemen har en
tydlig begränsning i sin kapacitet vilket
den trådburna kommunikationen inte
har. God nätverkstillgång och stabilitet i
systemet blir därmed både en fråga om
attraktivitet och säkerhet.

Exempel
Trängseln längs Mellersta Stenbocksgatan
i Helsingborg gjorde att kollektivtrafiken
hade svårt att erbjuda ett attraktivt alternativ. Genom att bygga busskörfält har
framkomligheten för kollektivtrafiken
förbättrats.
I Malmö syftar ett projekt till att etablera linjer med ”superbussar” som klarar
att transportera ett stort antal resenärer.
I Lund har man länge arbetat med att

etablera bussgator där kollektivtrafiken
ges företräde.

Mottrender
Möjligheten att arbeta hemifrån, konferens på distans och liknande lösningar
förväntas kunna ersätta vissa resor.
Samtidigt ställer det krav på välfungerande system och digital kommunikation.
Om restiden sjunker eller störningar i
trafiken ökar allt för mycket väljer fler
att undvika pendlingen vilket påverkar
arbetsmarknadsregionen negativt.

Lösningar som möjliggör
effektiva transporter av människor
och gods blir avgörande.
Konsekvenser
• Ökande godstransporter riskerar att
skapa förseningar för arbetspendlingen.
Det minskar rörligheten i regionen
vilket påverkar arbetsmarknaden negativt. Lösningar som möjliggör effektiva
transporter av människor och gods blir
avgörande för hur väl systemet kommer att fungera och hur väl regionen
kan konkurrera. Förtätning och tillväxt
riskerar att leda till trafikproblem i
centrala Helsingborg och minska stadens attraktivitet.
• Lokaler och mark i lägen nära tågstationer är fortsatt högintressant för utveckling av bostäder och kontor. Samtidigt
ska Helsingborgs hamn utvecklas och
konkurrera mot övriga hamnar.
• Beroende på hur vi bygger skapar vi mer
eller mindre kostsamma system för ledningar och försörjning. Täta strukturer
ger bättre lönsamhet än gles bebyggelsestruktur eftersom mängden ledningar
blir mindre och det är fler skattebetalare
som delar på underhållskostnaderna.
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Slaget om
kompetensen
Globaliseringen har bidragit till att
länder, regioner och städer konkurrerar mer och mer om var människor
ska bo, arbeta, starta företag, investera och turista.
Tillgången till kunskap och kompetens
kommer att vara en avgörande faktor i
kampen om företagen i framtiden och
av största betydelse för den regionala
utvecklingen. Såväl nationella som multinationella företag betonar tillgången till
kompetens och kvalificerad arbetskraft
som avgörande i samband med framtida
satsningar. I detta sammanhang handlar
kompetens om allt från grundläggande
skolkunskaper och yrkesutbildningar till
högre utbildningar och forskning. Genom
satsningar på kompetens stärks platsens
förmåga till innovation och förnyelse,
vilket är avgörande för den regionala
konkurrenskraften.
Företag väljer i allt större utsträckning att
etablera sig på platser som uppfattas som
attraktiva för den typ av anställda som
företaget söker. Det innebär att företagen
flyttar dit arbetskraften redan finns, eller
till platser som har potential att attrahera
den önskvärda kompetensen. Tre faktorer
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anses ofta som grundläggande i konkurrensen om den kreativa arbetskraften:
Teknologi, talang och tolerans. Där dessa
tre faktorer smälter samman i tillräckligt
hög grad, samt omsluts av ett fjärde T i
form av styrkor och tillgångar i territoriet/
omgivningen som till exempel attraktiva
boendemiljöer, skolor och kulturinstitutioner, är förutsättningarna för ekonomisk
tillväxt som högst.

TERRITORIUM

TEKNOLOGI
TALANG
TOLERANS

År 2035 är dagens åttio- och nittiotalister, den så kallade ”Generation Ordning”
mitt i karriären och familjelivet. Detta är

en generation som representerar ett unikt
värderingsskifte och vars värderingar går
att iaktta på de flesta håll i den utvecklade världen. Generellt har de gjort ett
tidigare inträde på arbetsmarknaden då
generationen värdesätter mer vardagliga
drömjobb som exempelvis ingenjör. Det
är viktigt att kunna hitta ett bra jobb och
skaffa familj och barn tidigt. Man ser inget
värde i att hoppa mellan arbetsgivare bara
för att hitta ett roligare och friare arbete.

Mottrend
Sett ur ett historiskt perspektiv flyttar vi
både i Sverige och i övriga Europa idag
mindre än tidigare. Cirka en fjärdedel
av dem som flyttar uppger arbetsskäl
som anledning till flytten. Det innebär
att uppfattningen om de ”kreativa begåvningarna” som illojala invånare som
slår sig ner där de hittar de bästa förutsättningarna för självförverkligande
bör betraktas med viss försiktighet. Om
trenden med ”Generation Ordning” fortsätter kommer vi även där att se en avtagande arbetsflyttning då gruppen gör
andra prioriteringar.

Konsekvenser
• Antalet utländska företag har ökat kraftigt i Helsingborg under det senaste

Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens

beskrivna fjärde T:et, territoriet/omgivningen. Attraktiva rekreations- och
boendemiljöer, god infrastruktur och
pendlingsmöjligheter, nära till högre
utbildningar och ett rikt kulturliv för
att nämna några exempel. Staden kännetecknas av mångfald i fråga om såväl människor som företag, vilket i sig
skapar goda förutsättningar för attrahera såväl kvalificerad arbetskraft som
framgångsrika och innovativa företag.
En ökad arbetskraftsinvandring behövs
för att utveckla Helsingborgsregionen
ytterligare.

decenniet. En hög andel sysselsatta i
multinationella företag i en region kan
tolkas som ett tecken på hög regional
konkurrenskraft. Samtidigt betyder det
en större utsatthet vid förändringar
och omstruktureringar på den globala
marknaden. Till skillnad från inhemska
företag kan multinationella företag förhållandevis enkelt flytta sin verksamhet mellan olika länder.
• Kreativitet är inte en egenskap förbehållen en viss grupp människor.
Alla har en kreativ potential och utmaningen ligger i att locka fram den.

Framgångsrika samhällen erbjuder ett
klimat där alla invånares kreativitet
och energi får möjlighet att komma
till uttryck och utvecklas. Platser där
människor trivs och vill bo är också
platser som andra vill besöka och verka
på. Framgångsrika platser kännetecknas av stark politisk vilja och ledarskap,
social och kulturell mångfald samt förekomsten av visionära personer i form
av eldsjälar inom olika områden.
• Helsingborg utgör noden i en dynamisk
region i nordvästra Skåne och erbjuder
mycket av det som ryms inom det ovan

• En utmaning för Helsingborg ligger i att
staden rankades som Skånes mest intoleranta stad i Region Skånes rapport 2010,
Skånes kreativa kapacitet – talang, tolerans och den kreativa klassen. Som för
många andra städer ligger Helsingborgs
stora utmaning allt mer i den sociala
hållbarheten. Städer med stora skillnader i levnadsvillkor kommer inte att
kunna behålla sin dragningskraft. Den
socioekonomiska utvecklingen blir i
hög grad avgörande för stadens framtida attraktivitet.
• En stor utmaning är att ta vara på de
möjligheter som den stora inflyttningen till staden innebär. En annan
är att fullt ut utnyttja positionen som
viktig länk i Öresundsregionen med
närhet till Köpenhamn och del av en
av världens främsta kunskapsregioner.
Om inte Helsingborg kommer till rätta
med den låga utbildningsnivån och
bristen på arbetskraft med rätt kompetens, finns det risk att företag i framtiden väljer andra städer att verka i.
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TREND: Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor
– gränser suddas ut

Det gränslösa
arbetet – Bra
för alla Parter?
Under cirka 200 år präglade av industrisamhället har arbete och fritid
betraktats som två separata och åtskilda sfärer med tydligt uppdelade
beteenden, regler och tankemönster.
Till följd av bland annat ny teknik,
övergång till tjänsteproduktion och
förändrade värderingar håller gränserna mellan domänerna åter på att
luckras upp. Tekniken gör det möjligt
att ta med arbetet hem och även att
vara tillgänglig för familj och vänner
på arbetstid liksom att surfa, ”facebooka”, eller ringa samtal som inte
har med jobbet att göra.
Tidspressen har ökat liksom kraven på
att klara snabba förändringar. De sociala
kraven på och utanför arbetsplatsen
förändras också när arbete, familjeliv
och fritid flyter ihop. Varje individ har
en begränsad mängd tid och energi som
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livssfärerna måste samsas om. Höga krav,
både i privat- och yrkeslivet, kan leda
till konflikter mellan sfärerna. Åtgärder
för att göra det lättare att balansera
arbete och familjeliv kan bland annat
vara att ge möjlighet till flexibla arbetstider och deltid, distansarbete och olika
barnomsorgsarrangemang.
Det är en ny tid med nya villkor där
många arbetar för mycket men samtidigt
trivs med det och inte kan tänka sig ett
traditionellt jobb. Samtidigt finns det risk
för ökad psykisk ohälsa bland dem som är
ovana vid ett flexibelt arbetsliv. Det är stor
skillnad om man väljer själv, eller tvingas
till det. En ny logik råder i arbetslivet, omvänd mot de välreglerade villkor som kännetecknade hela 1900-talet. Arbetslivet
i början av 2000-talet beskrivs ofta som
oöverskådligt där många av de traditionella strukturerna är borta. Marknaden
bestämmer i allt större utsträckning förutsättningarna för verksamheten och ”det

goda arbetet” har ersatts av ”det flexibla
arbetet”.

Mottrender
Det sker en tydligare uppdelning mellan
yrken och arbetsuppgifter som inte är
plats- eller tidsbundna och de arbetsuppgifter som ställer krav på fysisk närvaro.
Genom automatisering och professionalisering har arbetsuppgifter som tidigare
utfördes av en person resulterat i en ökad
arbetsdelning där medarbetaren får svårare att styra sitt eget arbete.
En annan framväxande mottrend är
företeelsen ”Work-Life balance”. I allt
större utsträckning uppger universitetsstudenter att ”balans i livet” är ett av de
viktigaste karriärmålen. Exempel på försök att skapa balans mellan arbete och
fritid är lagstiftningsförslag i Tyskland
mot arbetsmail på fritiden. Ett steg i den
riktningen är att Volkswagen, Europas
största biltillverkare, stänger företagets

Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor – gränser suddas ut

mailserver strax efter arbetsdagens slut
och öppnar den 30 minuter innan arbetet börjar nästa morgon.

Konsekvenser
• För Helsingborg är det viktigt att vara
medveten om de förändringar som
uppluckringen mellan arbete och fritid
innebär. Det kan innebära att efterfrågan på exempelvis service, fritids- och
kulturaktiviteter utanför ”traditionella” öppettider ökar. Ett mer oregelbundet resande och utnyttjande av

kollektivtrafiken utanför rusningstrafik
kan bli andra konsekvenser.
• Helsingborgs strategiska läge som knutpunkt innebär att det är lätt att ta sig till
och från staden under alla tider på
dagen/kvällen. Stadsutvecklingsprojektet
H+ och utvecklingen av Campus
Helsingborg tillsammans med redan
befintliga miljöer ger goda förutsättningar för att skapa miljöer som tillåter otydliga gränser mellan arbete och
fritid.

• En utmaning är att skapa kreativa miljöer i det offentliga rummet, med tillgång till tekniska lösningar som främjar
oväntade möten samt bidrar till att
skapa balans mellan arbete och fritid.
En annan utmaning för staden är att
skapa beredskap för att kunna hantera
den stress- och utmattningsrelaterade
ohälsa, som otydliga gränser mellan
arbete och fritid kan resultera i.

Höga krav, både i privat- och yrkeslivet
kan leda till konflikter mellan sfärerna.
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Jag, jag, jag
– Individens
behov banar väg
Samhällets individualisering, tekniska
utveckling, ökade informationsmängd
och allmänna acceleration gör att
människor ställer allt högre krav på
kvalitet, valfrihet och tillgänglighet.
Produkter och tjänster behöver i högre grad anpassas utifrån individens
önskemål. Människor förväntar sig
att hitta information överallt och både
produkt och information ska vara enkel, användarvänlig och gärna snygg.
Människor vill vara med och välja hur
deras behov ska tillgodoses och kraven
på transparens ökar. Sveriges kommuner
står inför uppgiften att möta invånarnas
och näringslivets krav på tillgänglighet,
valfrihet och service. Tjänsteärenden av
olika slag ska kunna utföras enkelt och
säkert via nätet vid den tidpunkt man
själv väljer. Flera tidigare offentliga områden konkurrensutsätts och invånarna
vill välja alternativ för till exempel vård,
skola och omsorg. Många manuella tjänster ersätts även av elektroniska motsvarigheter – både för att ge bättre service
och för att sänka kostnader.
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Den yngre generationens
värderingar påverkar framtiden
När man blickar mot framtiden är det
viktigt se vilka värderingar som råder
bland dagens unga. Sannolikheten är
stor att dessa värderingar bärs med och
påverkar den framtida utvecklingen.
En benämning som används för den
nya ungdomsgenerationen födda 19851994 är ”Generation Ordning”. Enligt
framtidsanalysföretaget Kairos Future
står ”Generation Ordning” för ett unikt
värderingsmässigt trendbrott vars like
inte har konstaterats på femtio år. Det
är ett trendbrott som inte bara sker i
Sverige utan på de flesta håll i den utvecklade världen. Generationen står för
det vanliga, seriösa och konservativa.
Man prioriterar och värdesätter ett bra
jobb, familj och att träffa en livspartner
– med andra ord värdesätts ett traditionellt ”Svensson-liv”. Självförverkligande
som har varit dominerande i det postmaterialistiska samhället har inte lika stor
betydelse. Man talar här om effekterna
av bland annat generationens uppväxt
under 2000-talet och globaliseringens
dubbla påverkan – dels anpassar sig unga
svenskar till andra länders mer konservativa värderingar, dels sker en demografisk

förändring i befolkningen som verkar i
samma riktning.
Med dessa värderingar bland den yngre
generationen samt den i övrigt ökade
individualiseringen, finns det ett antal
utmaningar för flera aktörer i samhället.
Produktutvecklare, marknadsaktörer, arbetsgivare, politiker och samhället i stort
behöver anpassa sig inom flera områden
för att möta skilda behov. Det innebär
ett ökat behov av att leva upp till förväntningar, ta konsumenterna på allvar
och vara villiga att föra en dialog.

Exempel
Det finns många exempel på behovet av
valfrihet och att kunna utföra ärenden
enkelt och smidigt. Exempelvis har matvarukedjan Tesco experimenterat med
virtuella butiker i sydkoreanska tunnelbanestationer. Tanken var att presentera
varor via bilder som liknar hyllorna från
”riktiga” butiker. Dessa bilder presenterade QR-koder för varje produkt som
pendlare sedan kunde skanna med sina
smartphones och fylla upp en virtuell shoppingkorg inom några minuter.
Kunderna beställde via sin telefon och
fick varorna levererade till sina hem.

Ökade behov av individuella valmöjligheter

Det finns ett ökat behov av
att leva upp till förväntningar, ta
konsumenterna på allvar och vara
villig att föra en dialog.
Experimentet ökade försäljningen med
130 procent under en period på tre månader och gjorde Tesco till den största
livsmedelsbutiken på nätet i Sydkorea.

Mottrender
Det finns strömningar som ger en nyanserad bild av ökad individualisering och
behovet av valmöjligheter. Grupper av
människor tar avstånd från en centrering
kring individuella valmöjligheter, men
gör det av olika skäl. Med ett samhällsengagemang och exempelvis ökad miljömedvetenhet ökar värdet av kollektiva
lösningar i boendeformer, bostadsområden
och transporter. I den yngre generationen förekommer även ett dualistiskt
förhållande till individualism, där man
är utpräglad individualist på det personliga planet men har en kollektivistisk
syn på samhället. En mer socialkonservativ värdegrund finns bland unga där
familjebildning, arbete och livskvalitet
värderas högt. I efterdyningarna av otaliga valmöjligheter, ständig tillgänglighet, acceleration och tidspress, kan vissa
grupper ta avstånd från ett aktivt eget
val och efterfråga kollektiva och/eller offentligt finansierade lösningar. Att fjärma
sig från att ständigt vara tillgänglig och
uppkopplad, och allt högre värdera sin
egen tid, kan även ses kopplat till de
möjligheter som den ökade tekniska utvecklingen skapar.

• Kunna agera för att locka talangfulla
och kreativa människor till Helsingborg
och regionen.
• Möta invånarnas och näringslivets krav
på tillgänglighet, valfrihet och service
24 timmar om dygnet. Invånarnas önskan om att kunna välja alternativ för
till exempel vård, skola och omsorg
måste mötas. Helsingborgs stad behöver
här utnyttja de digitala möjligheterna
och interna omställningar kan behöva
genomföras.

• Vad får tillgänglighet kosta? Definitionen
och innebörden av tillgänglighet kan
komma att ifrågasättas och behöver
då ges utrymme för diskussion och
hantering.
• I efterdyningarna av en ökad valfrihet,
med otaliga valmöjligheter, ständig tillgänglighet, acceleration och tidspress
samt ökad socialkonservativ värdegrund bland unga, kan vissa grupper
ta avstånd från ett aktivt eget val och
i högre grad efterfråga kollektiva och/
eller offentligt finansierade lösningar.

• Hantera balansen mellan tillgängliga
tjänster och service på nätet och personlig kontakt.

Konsekvenser
• Ökad efterfrågan på att produkter och
tjänster anpassas utifrån varje individ.
För att möta detta måste Helsingborgs
stad ha god kännedom om vad invånarna och individerna vill ha. Nya sätt att
föra dialog med invånarna kan behöva
utvecklas.
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Leva livet,
nu ska jag
( upp) leva livet
När våra basbehov är tillfredsställda,
värderas fritiden och upplevelser högre.
Att köpa saker har devalverats i
värde medan minnen av upplevelser
består.
Upplevelseindustrin är en faktor att räkna med i dagens ekonomi. Hit hör branscher som arkitektur, data, spel, design,
film, litteratur, konst, media, mode,
musik, reklam, scenkonst, turism, idrott
och mat. Redan 2003 när det för första
gången i Sverige togs fram siffror på
upplevelseindustrins betydelse, så visade det sig att branschen hade 9 procent
högre tillväxt än andra industribranscher. År 2007 sysselsatte upplevelseindustrin i Sverige 280 000 människor
och omsatte 485 miljarder kronor.
Det finns olika typer av upplevelser som
efterfrågas idag. I Kairos Futures rapport
Framtidens upplevelser delar man upp
topp-upplevelserna i fyra kategorier:
komfort, kick, kompetens och samvaro. I
turismforskningen nämner man eskapism
som en tydlig trend samt en brun turism,
där resmålen som associerar till död och
katastrofer blir mer och mer populära.
Oavsett vad man söker sig till så är det
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Upplevelser blir allt
viktigare även utanför själva
upplevelsebranschen, exempelvis
när en konsument väljer att köpa
en vara eller tjänst.
tydligt att dagens topp-upplevelser inte
handlar enbart om underhållning utan
snarare om engagemang och förändring.
Upplevelser som kräver ett mer aktivt
deltagande från individen, där medvetande, förstånd eller kropp måste engageras
är mer populära än någonsin. En annan
tydlig trend inom upplevelsevärlden
handlar om att det blir allt viktigare att
uppleva saker tillsammans.
Upplevelser blir allt viktigare även
utanför själva upplevelsebranschen,
exempelvis när en konsument väljer
att köpa en vara eller tjänst. Ju bättre
historia som kan berättas, desto mer

är konsumenterna beredda att betala.
Forskare från danska framtidsinstitutet betecknar det samhälle som snabbt
växer fram för ”The Dream Society”. De
produkter och den service vi väljer att
köpa måste ge något mer, en bra historia,
något som ger våra drömmar näring.

Exempel
Upplevelse-kompisar i fickan (smartphones och appar) vägleder oss till den
skräddarsydda, optimerade och personaliserade upplevelsen. Och hjälper oss att
hela tiden dela med oss av den på olika
sätt i sociala medier.

Ökade behov av upplevelser

Upplevelse var årets julklapp år 2008

intressenter. Kanske kan staden till
och med ta en annan roll, bli mer av
en servicekanal, eller moderator, där
andra aktörer skapar innehållet i olika
former.
• Turismnäringen växer och blir allt mer
segmenterad för att ge större utbud av
upplevelser. Sverige rankas som femte
bästa land i världen på att utveckla
turismen, enligt en rapport från World
Economic Forum 2011 och rankas som
ett av de åtta hetaste resmålen för 2012
i Financial Times. Förutsättningarna
för en positiv utveckling inom turismnäringen i Helsingborg och i Skåne
Nordväst med möjligheterna att nischa
sig mot olika grupper är goda.
• De kreativa branscherna visar generellt
hög tillväxt. De är globalt sett en av de
ekonomiska sektorer som växer snabbast, både mätt i arbetstillfällen och
exporttillfällen.

Mottrender
Att den individuella upplevelsen är en
viktig drivfaktor i samhällsutvecklingen
är de flesta forskare och omvärldsanalytiker övertygade om. Det finns även en
mottrend i form av ökat behov av kollektiva lösningar, av att sätta sina handlingar i
ett större sammanhang och ta gemensamt
ansvar för samhällsutvecklingen. Utifrån
detta ökar behovet av de kollektiva upplevelserna, där gemenskap blir den viktigaste komponenten. Vad får tillsammansfaktorn för betydelse? Jo, den pekar på
att allt fler företag och organisationer bör
fundera över vad de egentligen bidrar
med för värden till sina kunder. Är det i
själva verket så att de i första hand tillhandahåller en arena för gemenskap? Det är
gemenskapen och gruppdynamiken som
skapar upplevelsen. Aktiviteterna blir
medel och inte mål.

Konsekvenser
• Upplevelsesektorn är starkt kopplad
till begrepp som kultur, kreativitet
och innovation. I detta sammanhang
är Helsingborg stads roll ytterst viktig.
Det krävs att staden tänker nytt – vare
sig det gäller näringsliv, kultur, bostäder,

utbildning, fritid eller kompetensförsörjning. Frågor som Helsingborg
behöver hantera är bland annat de
ökande kraven på attraktivitet, genom
hög individuell valfrihet, stort eget
deltagande och krav på tillgänglighet
obunden av tid och teknik.

• Regionalt kan en växande upplevelseindustri bidra till imageskapande –
regional samhörighet, identitet och
marknadsföring. Vilken dröm ska vi
sälja?

• Utvecklingen går mot ökat teknikfokus
och ökat konsumentinflytande. Utifrån
ett ökat konsumentinflytande är frågan
hur stor del av Helsingborgs stads resurser som framöver ska vara i form av
”fasta” tillgångar och kulturyttringar.
Utmaningen ligger bland annat i att
behålla kulturutbud tillgängligt och
upplevelsebart efter att en traditionell
”utställningstid” är över.
• En annan utmaning ligger i att skapa
förutsättningar för detta inflytande och
möjliggöra aktivt deltagande i utbudskapandet. Det räcker inte med att ta
reda på vad konsumenter/besökare vill
ha genom undersökningar. Det krävs
nya sätt att arbeta. Det krävs arenor
för medskapande som kännetecknas
av flexibilitet och nätverkande i form
av tillfälliga kollaborativa lösningar
mellan staden och andra aktörer och
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Vad ska vi leva
av när alla
startar café?
Under de senaste decennierna har
det i hela västvärlden skett en förskjutning av arbetstillfällen från tillverknings- och utvinningsindustrin
till tjänstesektorn. De traditionella
storföretagen står för en minskande
andel av Sveriges ekonomi och sysselsättning och ersätts av små och medelstora tjänsteföretag.
Även inom tjänstesektorn pågår det en
förändring orsakad av bland annat teknisk
utveckling, standardisering, internationalisering, snabb kunskapsspridning samt en
ökad specialisering. Dessa strukturförändringar kan medföra att grupper av relativt
lågutbildade personer med jämförelsevis
enkla arbetsuppgifter inom tjänstesektorn riskerar att bli arbetslösa eller hamna
i bakvattnet av de jobb som tillkommer
och som ställer betydligt högre krav på
utbildning.
Under de senaste 50 åren har den globala inkomstfördelningen gradvis förskjutits bort från de två vanliga pucklarna
– massan i tredje världen respektive de
rika i väst – till bara en jättepuckel ungefär i mitten. Denna utveckling beräknas
fortsätta och det 21:a århundrandet blir
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den globala medelklassens tid. Parallellt
pågår en helt annan utveckling inom
många av de postindustriella samhällena, där de ekonomiska klyftorna mellan
olika samhällsgrupper tenderar att öka.
Rutinarbetena finns inte bara inom industrin, även tjänstesektorn kännetecknas
av många rutinbetonade tjänstemannayrken. Detta är en trend som kan resultera
i samhällen med tydliga skillnader mellan
en ”kreativ klass” av högutbildade människor inom skapande och intellektuella
yrken och det som kan beskrivas som en
”service- och omsorgsklass”.

Mottrender
Under de senaste åren har ett antal
tillverkningsföretag, främst små och
medelstora företag, flyttat tillbaka tillverkningen till Sverige. Ökad automatisering, effektivare logistik, lean-anpassade
flöden, bättre kontroll av produktionen
och möjlighet till snabb omställning för
att kunna möta specifika kundbehov,
innebär att tillverkningsindustrin rör sig
allt mer bort från kostnadsminimering
med tillverkning i låglöneländer. Med
ökad produktivitet i form av minskat
antal timmar som krävs för att tillverka
en produkt, utgör lönerna en allt mindre
del av den totala produktionskostnaden.

Det är i huvudsak tillverkning som kan
automatiseras och skötas av kvalificerade
maskinoperatörer som har möjlighet
att flytta tillbaka till Sverige. Trenden
kommer i sig inte att skapa nya jobb.
Däremot blir kompetens och innovation
allt viktigare för att kunna dra fördel och
utveckla de möjligheter som den utvecklingen för med sig. Konkurrensfördelar
kan skapas när utveckling och produktion ligger geografiskt nära varandra.
Många gånger är det inte produktionen
av varor som skapar förädlingsvärdet
utan de kundnära tjänster som omgärdar
produkterna.
En avgörande fråga är om ekonomier likt
den svenska kan bygga på en tjänstesektor som antas ha en begränsad förmåga
till hög produktivitetsutveckling och
exportförmåga. Kommer världsunika
svenska innovationer som exempelvis
Spotify och Skype att medföra lika genomgripande ekonomiska konsekvenser
som tidigare uppfinningar inom medicin
och tillverkningsindustri?
Ökad lokal tillverkning och småskalig
produktion,
samhällsentreprenörskap
samt crowdfunding som metod för att
finansiera projekt eller idéer genom
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att vända sig till ett stort antal finansiärer, är andra exempel på existerande
mottrender.

Konsekvenser
• Den strukturella omvandlingen i näringslivet har haft konsekvenser också för
Helsingborg. År 2000-2010 minskade
antalet sysselsatta inom tillverkningsoch utvinningsindustrin i kommunen med över 20 procent. Samtidigt
ökade sysselsättningen inom flera av
de tjänsteproducerande branscherna.
Ökningen inom näringsgrenen företagstjänster var hela 33 procent.
• Parallellt blir tillverkningsindustrin
allt mer tjänsteorienterad. Produkter
paketeras på ett nytt sätt med tillhörande tjänsteutbud. Service, utbildning
och finansiering är exempel på tjänster
som idag utvecklas och skapar värde
för företag.

Campus Helsingborg och inkubatorerna i regionen möjliggör innovation och
kommersialisering av vetenskapliga
upptäckter och en snabb omställning
till det nya affärslandskapet.
• Satsningar på innovation och utveckling av den kunskapsintensiva sektorn
är målet för många städer och regioner.
För att kunna konkurrera samt klara
omställningen till en mer kunskapsintensiv tillverkningsindustri, behöver
Helsingborgs generellt sett låga utbildningsnivå höjas. Det gäller också
att komma till rätta med arbetsmarknadens ”mismatch” mellan företagens
kompetensbehov och de arbetssökandes
relevanta erfarenheter.
• De ökande inkomstskillnaderna mellan
”service- och omsorgsklassen” och den
”kreativa klassen” måste hanteras för att
kunna uppnå hållbar tillväxt i staden.

• Lång tradition av företagande, gott
företagsklimat, utvecklade nätverk och
stor bredd i form av både branscher
och företagsstorlek skapar goda förutsättningar för staden att stärka sin
konkurrenskraft. Närheten till och stadens engagemang i Lunds universitet,
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– Vad händer
med vårt klimat?
Medvetenheten ökar om människans påverkan på klimat och miljö.
Forskare menar att den snabba klimatförändringen inte är naturlig, utan är
ett resultat av mänsklig aktivitet. Inte
bara intresseorganisationer utan offentliga organisationer, företag och
människor i allmänhet intresserar sig
allt mer för hur vi kan minska vår negativa inverkan på klimatet.
Den ökande klimatmedvetenheten tar
sikte på en mer hållbar konsumtion och
produktion. Utgångspunkten är att vi
människor inte kan leva i dag på ett sätt
som förstör våra barns eller framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv.
Detta kräver ett helhetsperspektiv som
sammanväger sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekter. En hållbar utveckling ska inte ses som en färdig lösning
utan som en process och dialog där viljan
till förändring är en viktig förutsättning.
Frågorna som ställs både globalt och
lokalt är bland annat hur avfallsmängderna kan minskas, hur möjligheterna
ser ut för förnybara energikällor och
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energieffektivisering, vilka politiska styrmedel som finns och hur framtiden ser
ut för en ekologisk hållbar ekonomisk
tillväxt.

så vis öka sin attraktivitet. Drivkraften
kan också vara av ekonomisk natur där
resurseffektiviseringar genomförs för att
minska kostnader.

Västvärlden förbrukar betydligt mer
än sin beskärda del av jordens resurser.
Samtidigt ökar världens befolkning och
folkrika tillväxtländer ser på västvärlden
som ett attraktivt sätt att leva. Världens
länder släpper idag ut nästan 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år till
atmosfären. Det kan jämföras med cirka
38 miljarder ton år 1990.

Mottrender

Den traditionella redovisningen av utsläpp av växthusgaser utgår vanligen från
de utsläpp som genereras lokalt. Genom
att istället utgå från ett konsumtionsperspektiv tas den totala miljöpåverkan
med som uppstår under en vara eller
tjänsts livscykel, oavsett var i världen
miljöpåverkan sker.
Skälen till en ökad klimatmedvetenhet
kan vara många. En del känner ett ansvar för kommande generationer. Andra
motiv kan vara att en organisation eller
ett företag vill miljöprofilera sig och på

Det finns många olika saker som påverkar klimatet vilket gör det svårt att få ett
säkert svar på frågan hur klimatet på jorden kommer att bli i framtiden.
Det kan finnas en uppfattning, både hos
privatpersoner och hos företag, att ett
miljömedvetet beteende kräver uppoffringar i form av tid, pengar och bekvämlighet som medför ett avståndstagande
från ett mer klimatsmart agerande.
Kostnaden för företag att klimatanpassa
sin verksamhet kan resultera i att anpassningen skjuts på framtiden. Kostnaden
för forskning och utveckling och svårigheten att behålla kunskapen inom organisationen gör att företag tvekar inför
dessa satsningar.

Konsekvenser
• Medeltemperaturen i världen har under
1900-talet ökat med 0,6 grader. De
negativa konsekvenserna av detta kan

Ökad klimatmedvetenhet

bland annat vara översvämningar, torka,
smälta glaciärer och nya sjukdomar.
• När temperaturen stiger blir vattnet
varmare och tar större plats. Samtidigt
smälter glaciärer snabbare. Det leder
till höjda havsnivåer. Rikligare nederbörd är också att vänta eftersom varmare luftmassor kan innehålla mer
vatten. Lösningar behövs för att ge
skydd mot översvämning i bebyggda
områden.
• Klimatförändringarna kommer att
skifta över året. Nederbörden ökar generellt vintertid och extrema regn ökar
i frekvens. Med ökad temperatur följer
också ökad risk för torka och värmeböljor. Även stormar kan komma att
bli mer kraftfulla i ett varmare klimat.
Sammantaget behövs beredskap och

planering. Konsekvenserna kan annars
bli att liv, egendom och ekologiska värden tar skada.
• En hållbar utveckling innebär att vi
som lever i dag klarar våra behov
utan att äventyra förutsättningarna
för framtida generationer. Regionala
och lokala myndigheter har en viktig
uppgift att stimulera minskad energianvändning. En viktig del är också att
vara en god förebild.
• Offentlig upphandling är ett viktigt
instrument. Bara i Sverige omsätter offentliga upphandlingar cirka 500 miljarder kronor årligen. Genom att ställa
miljökrav vid upphandling påverkas
leverantörer att ta fram produkter med
bättre miljöprestanda.

• För att uppnå ett hållbart samhälle
måste även tillväxten vara hållbar.
Kommuner och andra regionala aktörer
har här en viktig roll. I samband med
att kunder, konsumenter och myndigheter ställer allt hårdare krav på
kvalitet, miljö och socialt ansvar har
näringslivet, framförallt de stora företagen, påbörjat en omställning. Många
gånger är den faktiska drivkraften av
ekonomisk natur. Miljödrivna företag
står bra rustade inför framtiden då tillväxtpotentialen för svenska miljöteknikföretag bedöms vara stor.
• Det vi köper idag blir sopor i morgon.
Det finns ett tydligt samband mellan
mängden avfall och hur mycket varor
som produceras.
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