Trend- och
omvärldsanalys 2019
Planeringsförutsättningar för 2020

Förord
De kommande åren försämras ekonomin i Sveriges kommuner och landsting/regioner.
Huvudskälet är att andelen barn och äldre blir högre jämfört med den arbetande befolkningen,
vilket leder till att utgifterna ökar snabbare än intäkterna. Samtidigt fortsätter förväntningarna
på offentlig sektor att öka. Invånarna vill ha bättre och mer flexibel service, både enklare och
snabbare.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att det ”krävs radikala förändringar
för att hitta sätt att ge brukare/kunder den service som de efterfrågar, till en lägre kostnad”.
Jag delar SKL:s bild. För oss handlar det enkelt uttryckt om att vi måste anpassa oss till den
verklighet som vi befinner oss i.

För att lyckas måste vi förändra vårt arbetssätt. Utmaningen är att erbjuda lika bra eller bättre
service men till en lägre kostnad. Att effektivisera hur vi gör saker samtidigt som vi minskar
våra utgifter. Att både satsa framåt och spara. Vi har redan påbörjat den resan genom bland
annat omfattande digitalisering, satsningar på idéutveckling och innovation, förändrade
arbetssätt och sist men inte minst en ny tillitsbaserad styrmodell. Det arbetet behöver nu
växlas upp i alla delar av våra verksamheter.
Att jobba med förändring är inte ett projekt, det är ett förhållningssätt som behöver genomsyra
allt arbete. Med trend och omvärldsanalysen höjer vi blicken. Vi tittar utåt mot omvärldens
utveckling, ser konsekvenser som påverkar oss och analyserar dem för att planera smartare.

Nyheter i trend- och omvärldsanalysen

Nytt för i år är avsnittet Brännpunkter som finns en bit ner på sidan. Brännpunkterna är ett
stöd för att bryta ner megatrender och konsekvenser till mer konkreta ämnesövergripande
områden som påverkar de flesta verksamheter.

Vi tittar också framåt, kanske av fler anledningar än vanligt. Visionen Helsingborg 2035 är
vår gemensamma riktning och nu tar vi sikte mot en tydlig milstolpe på vägen dit, nämligen
stadsmässan H22. Delmålet är att år 2022 vara en av Europas mest innovativa städer. Då ska
vi visa var vi står, hur våra utmaningar ser ut och vilka lösningar vi jobbar med.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som organisation behöver vi även titta inåt,
på hur vi rustar oss och arbetar på bästa sätt. I årets medskick lyfter jag tre saker som är extra
viktiga på just det temat.

Palle Lundberg, stadsdirektör
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Instruktion och verktyg
Vad är nytt?

förhållningssätt och möjlighet att vässa våra
mål, beslutsunderlag och planer. Därmed skapar
vi en genare och mer resurseffektiv väg mot visionen.

Trend och omvärldsanalysen tar avstamp i övergripande och långsiktiga förändringar i omvärlden, men ska enkelt kunna användas för nulägesanalys på konkret nivå, här och nu. Som något
nytt finns därför elva brännpunkter om utvecklingen i Helsingborgs nära omvärld. Meningen
är att göra det enkelt att se konsekvenserna av
förändringar i omvärlden. I vissa fall går det direkt att se konsekvenserna för den egna verksamheten, men oftast behöver diskussionen
silas ner och bearbetas vidare för att bli riktigt
värdefull.

Var börjar man och hur gör vi?

Man bör alltid börja med att läsa förordet och
medskicken som summerar stadsdirektörens
viktigaste iakttagelser från trend- och omvärldsanalysen. I mån av tid och ambitionsnivå kan det
sedan vara bra att sätta sig in i megatrenderna
som är drivkrafter för utvecklingen i brännpunkterna. Det ger ett breddat perspektiv som
gör de möjligt fånga upp ytterligare perspektiv
och sådant som fallit mellan stolarna i nedbrytningen av de globala trenderna till brännpunkter. Men detta är inget krav utan en möjlighet.

För detta har vi tagit fram ett verktyg som tar
dig från den generella bilden av stadens nära
omvärld ner till konsekvenser och slutsatser
i ett kortare verksamhetsnära perspektiv. Arbetsmaterialet består av en mall att använda vid
workshop och en presentation som stöd för den
som arrangerar och håller i en workshop.

Det rekommenderas att:

1. Läsa stadsdirektörens förord och medskick.

2. Ta en titt på de olika brännpunkterna, som
beskriver trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt.

Mallen och presentationen går att ladda ner här:
https://trendomvarld.helsingborg.se/att-anvanda-analysen

3. Välja ut den eller de brännpunkter som har
störst relevans för verksamheten.

Vad är tanken med analysen?

4. Genomföra en workshop eller enskild analys
för att identifiera konsekvenser för Helsingborgs stad och den egna verksamheten.

Trend- och omvärldsanalysen är utformad så att
den ska vara lätt att använda men ändå kunna
ge en fördjupad bild för den som behöver det.
Meningen är att stadens verksamheter enkelt
ska kunna använda valda delar till nulägeskollen som är underlag till verksamhetsplan och
verksamhetsdialog. Innehållet i trend- och omvärldsanalysen bör då ses mer som ett smörgåsbord där man snabbt kan plocka ut det mest
relevanta än som något man måste ta till sig i sin
helhet.

5. Avsluta arbetet med att identifiera eventuella samarbeten som kan behövas för att agera
effektivt på konsekvenserna.

Om en workshop ska genomföras bör den som
ska leda den på förhand välja ut den eller de
brännpunkter som har störst relevans för verksamheten. Urvalet bör göras av eller i samarbete
med den chef som är närmast ansvarig för verksamhetsplaneringen. I samband med detta kan
det också vara bra att titta på angränsade brännpunkter som det länkas till i de olika texterna.

Syftet med trend och omvärldsanalysen är den
ska hjälpa oss att få syn på förändringar i omvärlden som påverkar vår resa mot stadens
2035 vision. Den ska kunna ge oss ett proaktivt
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Vad är brännpunkterna för något?

sedan fokusera på konsekvenser för Helsingborgsstad och det projekt eller förändringsarbete som ska genomföras.

Brännpunkterna beskrivs i korta texter med
några få frågor i slutet av varje som kan användas som inspiration i workshoppen eller den
enskilda analysen. De är inga heltäckande beskrivningar utan är snarare korta sammanfattande nedslag på områden med hög relevans för
många av stadens olika verksamheter. Tanken är
att de ska vara lätta att ta till sig och användas
som en enkel kunskapsbaserad ram för diskussioner. I workshopsammanhang är det bättre
att låta deltagarna fokusera på en eller ett fåtal
brännpunkter än många. Det gör att arbetet blir
fokuserat och att resultatet blir användbart i den
vidare verksamhetsplaneringen.
När bör trend- och omvärldsanalysen
användas?

Analysen bör användas i arbetet med verksamhetens nulägeskoll och verksamhetsplan. Trendoch omvärldsanalysen kan även med fördel användas i förberedelsen av ett lite större projekt
eller förändringsarbete, förslagsvis i samband
med nuläges- och riskanalyser. Då rekommenderas det att man tar ett lite större grepp.
Idealiskt är att börja med att titta på visionen
och relevanta politiska styrdokument. Det nästa
är att läsa stadsdirektörens förord och medskick.
Med detta i bakhuvudet bör man sedan läsa och
begrunda texterna om de fem megatrenderna,
som sammanfattar utvecklingen på flera centrala områden i världen som helhet. I vissa fall kan
det då dessutom vara relevant att själv fördjupa sig i enskilda studier och annat material med
relevans för uppgiften, till exempel det material
som ligger under fliken ”Helsingborg idag” i toppen av sidan.

Nästa steg blir att ta en titt på konsekvenssammanfattningen som ligger under varje enskild
megatrendbeskrivning. Dessa länkar vidare till
enskilda brännpunkter som beskriver trender i
Helsingborgs nära omvärld som megatrenderna
är drivkrafter för. Den avslutande analysen bör
5

3 medskick
1. Testa, lär och gör

3. Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Vi måste förändra vårt arbetssätt. Vi behöver
bli bättre på att ta tillvara på invånarnas och
medarbetarnas förmågor och engagemang.
Vi behöver också finnas i de organisatoriska
mellanrummen, i våra egna verksamheter men
också mellan förvaltningarna och bolagen.
Det är nämligen där ofta både problemen och
lösningarna gömmer sig. Vi behöver både
tänka och göra saker enklare, småskaligare och
snabbare. Det handlar inte om ”fort och fel”.
Det handlar istället om att fokusera lite mindre
på strategier och planer och lite mer på tester
och lärdomar. Men också om att vilja investera
resurser i förändringsarbete, våga testa nya
idéer och snabbt sprida lyckade lärdomar till
resten av organisationen så att de kan omsättas
i handling – för att i slutändan skapa värde för
våra kunder och brukare.

Allt som kan digitaliseras kommer att
digitaliseras. Därför handlar digitalisering
framför allt om att vara nyfiken och
handlingskraftig. Nyfiken på hur vi kan
göra saker på nya sätt i vår verksamhet och
handlingskraftig genom att i praktiken utforska
de möjligheter som internet och digitalisering
erbjuder. Den kommande automatiseringen med
artificiell intelligens (AI) innebär till exempel
att många av de rutinmässiga administrativa
uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar
helt nya möjligheter att frigöra tid som vi kan
använda till det vi är utbildade för och som vi
känner engagemang för, vilket i sin tur leder till
bättre service för de vi finns till för. Med ett smart
utnyttjande av internets och digitaliseringens
möjligheter använder vi våra resurser på ett
effektivt sätt och gör samtidigt staden till en
plattform som möjliggör för andra att bidra till
Helsingborgs utveckling.

2. Ha kundens fokus

Det är skillnad på att ha kunden i fokus och
ha kundens fokus. Om vi ska blir riktigt bra
på service behöver vi förstå våra kunders och
brukares behov på djupet. Därför måste vi bli
ännu bättre på att involvera våra kunder/brukare
för att förstå vilka behov de har och hur de
uppfattar våra tjänster. Också här är samverkan
både inom och mellan förvaltningarna viktig så
att vi kan möta kunden som en organisation –
även om kunden kommer i kontakt med flera
verksamheter. Genom att inte utgå från oss själva
utan från de som ska använda våra tjänster kan
vi erbjuda smartare och bättre service mer
effektivt. Vi blir lite mindre utförare och lite mer
möjliggörare.
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11 brännpunkter
Brännpunkterna är trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt. Drivkrafter
för utvecklingen i brännpunkterna är de långsiktiga globala megatrenderna som handlar om hur
världen förändras och utvecklas.
1.
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Invånarna i skilda världar

2.

Allt fler unga och äldre

7.

Svårare att nå ut
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1. Ökade välfärdskostnader
Ekonomin i Sveriges kommuner försämras
de kommande åren. Huvudskälen är en
förväntad avmattning i konjunkturen och
att andelen barn och äldre ökar. Samtidigt
medför den växande befolkningen fortsatta
investeringsbehov. Det innebär att behovet
av prioriteringar, innovation och samarbete
ökar för att klara välfärdsuppdraget.

ökad konkurrens om arbetskraften inom både
privat och offentlig sektor. På längre sikt leder
den ökande andelen yngre till fler i yrkesverksam
ålder, vilket blir en styrka i framtiden och
därmed en möjlighet för Helsingborg.

Helsingborg är en fortsatt stark nod i en
större arbetsmarknadsregion med ett positivt
pendlingsnetto, vilket innebär att fler pendlar till
än från staden för att arbeta. Samtidigt som detta
innebär att näringslivet får möjlighet att ta del
av en bredare kompetens betalar arbetstagaren
skatt i boendekommunen. Det betyder att
Helsingborg i nuläget förlorar skattekraft. Var
arbetskraften bor påverkar alltså skattekraften
i en kommun, och det är därför också viktigt att
det finns attraktiva boendemiljöer i den egna
kommunen.

Trycket på samhällsservicen och
infrastrukturen växer
När befolkningen växer ökar trycket på
samhällsservicen och infrastrukturen samtidigt
som behovet av nyutveckling stiger. Det ökar
kostnaderna för välfärden samtidigt som
behovet av att prioritera kommunernas och
statens resurser blir större. Detta kan innebära
att servicen till medborgarna förändras och
omvärderas. Samtidigt fortsätter invånarnas
förväntningar på kommunernas tjänster att öka.

Behovet av prioritering, effektivisering och
samarbete ökar

Den snabba befolkningstillväxten och en
förändrad demografi förklarar till stor del att
investeringstakten är hög i många svenska
kommuner och förväntas öka ytterligare under
kommande år. Det gäller även Helsingborg som
planerar investeringar för 6,3 miljarder åren
2019-2025. Behoven gäller allt från en utbyggnad
och bättre anpassad försörjning av vatten och
avlopp, sophantering och elförsörjning till nya
kommunikationer och resurser till äldreomsorg,
LSS och skola på olika nivåer.

Helsingborg har ett relativt gynnsamt
ekonomiskt utgångsläge men påverkas påtagligt
framöver av den samlade utvecklingen. De
tuffare tiderna medför sparbeting för stora delar
av verksamheten, vilket ställer större krav på att
göra rätt saker på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt. Utrymmet för förändring och nytänkande
hamnar i fokus när behovet av prioriteringar
ökar. En ökande efterfrågan på välfärdstjänster
kräver både fler förvärvsarbetande som betalar
skatt och effektivare lösningar. Genom ett bättre
utnyttjande av teknikens och digitaliseringens
möjligheter och en smartare användning av
kompetens kommer invånarna på sikt sköta
alltmer själva.

Andelen i arbetsför ålder minskar

För att finansiera den ökande efterfrågan på
välfärdstjänster behövs fler förvärvsarbetande
som betalar skatt. Samtidigt som andelen
unga och äldre ökar i Helsingborg, minskar
andelen i arbetsför ålder (20-64 år) framöver.
Minskningen är inte alarmerande stor, men
förväntas ske samtidigt som efterfrågan på
arbetskraft i närområdet ökar. En effekt blir då

Vidare finns det begränsningar i vad kommunen
själv kan påverka. Trots vilja till förändring och
förbättring kommer vissa förslag och idéer
att vara ogenomförbara på grund av lagar och
ansvarsfördelning mellan olika nivåer i det
offentliga systemet. I en tid av ökade riktade och
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detaljreglerande EU- och statsbidrag med krav
på tjänsters utformning och omfattning har den
lokala självständigheten och handlingsutrymmet
påverkats. Samtidigt står statsfinanserna i stort
inför samma utmaningar, där prioriteringarna
av hur resurserna ska fördelas på olika nivåer
påverkar statsbidragen till kommunerna.
Ett sätt att arbeta proaktivt med detta är att se
till att staden är rätt organiserad och samverkar
i rätt forum för att möta framtidens utmaningar.
Detta gäller inte minst regionalt samarbete,
exempelvis inom Familjen Helsingborg, Region
Skåne och Greater Copenhagen.

Tips! Mer om konjunkturläget för Sverige
och Helsingborg hittar du i en längre text
från avdelningen för ekonomi och styrning,
Helsingborgs stad som du når via länklistan på
Helsingborg idag

Frågor

■■ Även om vi vill, kan vi?

■■ Vilket handlingsutrymme har vi för att vara
en innovativ stad?

Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Demografiska förändringar

Referenser
KI 2018. Konjunkturläget December 2018.

SKL 2018. Ekonominytt Nr 09/2018 201811-16 Budgetpropositionen för 2019 och
höständringsbudgeten för år 2018.

SKL 2018. Ekonomirapporten December 2018.
SOU 2011:39. Likvärdiga förutsättningar –
Översyn av den kommunala utjämningen.
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2. Allt fler unga och äldre
Andelen äldre ökar snabbt i den rika delen
av världen. Men i Sverige åldras befolkningen
långsammare än i många jämförbara länder.
Helsingborg har i sin tur en något yngre
befolkning än Sverige som helhet. Enligt
prognosen
kommer
helsingborgarnas
medelålder fram till 2035 att öka med cirka
ett år till 41,5 år jämfört med 42,5 år för
hela Sverige. Det kan verka lite, men bakom
den här bilden döljer sig flera utvecklingar
med konsekvenser för både staden och
näringslivet.

Yngre äldre en växande tillgång
Något som delvis skulle kunna kompensera för
att fler ska försörjas av färre under kommande år
är att de yngre äldre (65-79 år) blir allt friskare.
Dagens 75-åringar har dessutom en högre mental
förmåga än tidigare generationers åldringar.
Bakgrunden är dels bättre levnadsvanor, dels att
de fått mer mental stimulans och därmed tränat
hjärnan mer. Det gör det både möjligt för fler än
tidigare att både arbeta högre upp i åldrarna och
att ta del av samhällslivet. Att fortsätta arbeta
kan dessutom minska den ensamhet som många
äldre upplever. Minskad ensamhet kan i sig leda
till att risken för demens och depression blir
mindre.

Dubbel utmaning när befolkningen växer
Liksom flera andra jämförbara städer har
Helsingborg en snabb befolkningstillväxt
sedan ett antal år tillbaka. Ökningen förväntas
dessutom fortsätta under överskådlig tid
framöver. Bakgrunden är relativt höga födelsetal
i kombination med en hög invandring jämfört
med omvärlden. Det betyder i praktiken att alla
åldersgrupper växer, med varierande effekter på
samhälle och näringsliv.

Sysselsättningen bland personer som närmar
sig pensionsåldern är redan hög i Sverige
jämfört med andra europeiska länder, och det
blir dessutom allt vanligare att arbeta efter
pensionsåldern. Om trenden håller i sig kommer
snart närmare en fjärdedel i åldersgruppen 6574 att vara aktiva på arbetsmarknaden. Det är
nästan dubbelt så vanligt att män arbetar efter
pensionsåldern än att kvinnor gör det. Och
bland de som fortsätter att arbeta efter 65 års
ålder är det vanligt att göra det som företagare.
Dessutom är det betydligt vanligare de med hög
utbildning arbetar vidare än att de med kort
utbildning gör det. Andelen över 65 som arbetar
är något lägre i Helsingborg än i Sverige som
helhet.

I Helsingborg förväntas andelen som är äldre än
80 år öka allra mest (se figur). Det är viktigt att
veta eftersom de allra äldsta belastar välfärden
betydligt mer än någon annan grupp. Till
exempel är vård- och omsorgskostnaderna för en
80-åring i genomsnitt tre gånger högre än för en
50-åring. Räknat i antal personer ökar emellertid
barn och unga i Helsingborg ungefär tre gånger
så mycket som den äldsta befolkningsgruppen
fram till 2025 – och dubbelt så mycket fram
till 2035. Det får stor betydelse eftersom även
barn och unga kräver betydligt mer av stadens
och samhällets resurser än personer i arbetsför
ålder. Främst ökar behovet barnomsorg och
skolundervisning, vilket bland annat får
effekter på personalbehovet i verksamheterna.
Helsingborg har alltså en dubbel utmaning som
gör situationen här speciell.

Att ge möjlighet för de nära pensionen att på
något vis arbeta vidare efter pensionsåldern
är en möjlighet för både staden och
näringslivet att behålla kompetens i ett läge
när det är svårt att nyrekrytera. Samtidigt
förändras arbetsmarknaden snabbt, med nya
kompetenskrav som kan vara svåra för många
äldre att uppnå.
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De äldre utgör inte bara en växande tillgång på
arbetsmarknaden utan fyller också en rad andra
funktioner i samhället. Många utgör ett viktigt
stöd för barnfamiljer och bidrar till exempel
med barnpassning eller ekonomisk hjälp i olika
situationer. Andra engagerar sig i föreningslivet
eller bidrar till samhället på andra sätt.

Frågor

Nya behov bland äldre

Läs mer

En annan aspekt på utvecklingen är att
framtidens äldre kommer att ha andra behov än
de tidigare generationerna. Troligen kommer
många av morgondagens äldre vilja leva ett
aktivt liv högt upp i åldrarna och kan komma att
ställa allt större krav på tjänster kopplade till
detta. Det handlar också om ökade möjligheter
till individuella val kring till exempel digitala
lösningar, boende, mobilitet och fritid.

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:

■■ Hur påverkar ökningen i unga och äldre er
verksamhet?
■■ Hur fångar vi bäst upp de äldres
kompetens?

■■ Hur länge kommer du själv att arbeta?

Demografiska förändringar

Referenser
FN 2017. World Population Prospects 2017.

Göteborgs universitet 28 maj 2018. Dagens
äldre friskare – men tappar förmågor snabbare
när försämringen börjar.

Att staden får fler unga är en utmaning som
handlar om antalet människor, men den ökande
gruppen äldre är ett delvis nytt fenomen
eftersom den både blir större och förväntas
bete sig annorlunda och efterfråga andra saker
än dagens äldre. Många verksamheter behöver
ställa sig frågan om hur detta påverkar dem.

Helsingborgs stad 2018. Helsingborg stads
befolkningsprognos maj 2018.
SCB 2019. Statistikdatabasen.

SCB 1 december 2016. Vanligare att män arbetar
efter pensionsåldern.
SKL 20 december 2017. Samhällstrender inom
välfärdssektorn.

Figur 1: Förväntad befolkningsökning i
Helsingborg i procent för olika åldersgrupper
jämfört med 2017

Figurer
Figur 1 – Källa: SCB 2018 och Helsingborg stads
befolkningsprognos maj 2018.
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3. Ökade förväntningar
Förändrade värderingar i kombination med
en snabb teknikutveckling har bidragit till
att människors förväntningar generellt har
ökat sedan börjat av 2000-talet. Enskilda
personer förväntar sig i allt högre grad en
enkel och omedelbar behovstillfredsställelse,
oavsett var eller när behovet uppstår. Den
här utvecklingen följer en bredare trend
som ibland kallas ”den fjärde industriella
revolutionen” och som innebär att gränserna
mellan de fysiska, digitala och biologiska
sfärerna suddas ut.

mängder information ”big data” ger oss möjlighet
till att utforma smartare, kundnära tjänster
som motsvarar de behov som människor har.
Samtidigt har kraven på integritetsskydd ökat.
En kontinuerlig utmaning kommer att vara att
skapa och upprätthålla en trygg kommunikation
mellan invånarna och staden.

De digitala tjänsterna blir fler, bättre anpassade
och omedelbart tillgängliga. Detta påverkar både
vårt arbete och vår fritid, men även hur vi förhåller
oss till omvärlden. Digitaliseringen möjliggör
bland annat en växande delningsekonomi, både
i form av lokala initiativ och globala tjänster.
Samtidigt finns en tendens att digitala tjänster
och sociala medier förstärker fokus på den egna
gemenskapen, när gränsen mellan den fysiska
och digitala verkligheten suddas ut. Det kan i sin
tur innebära att distansen till omvärlden ökar
och att personer känner mindre solidaritet med
sådana som de inte direkt kan identifiera sig
med, både globalt och lokalt.

Ny teknik ökar kraven på enkel
behovstillfredsställelse
En utgångspunkt för utvecklingen är att digitala
lösningar och mobil teknik används allt mer och
på allt fler områden. Det innebär att människor
i allt högre grad förväntar sig friktionsfria,
omedelbara och situationsanpassade lösningar.
I många situationer betyder det att enkel
självservice eller automatiserad service ofta
upplevs som bättre än medelmåttig personlig
service. I Helsingborg får det konsekvenser
för upplevelsen av kommunens verksamheter
liksom för upplevelsen av hur det är att
leva och bo i staden. Det ställer ökade krav
på organiseringen av stadens tjänster och
produkter. Tillgången till tydlig, uppdaterad
och relevant information om sådant som
barnomsorg, skola, äldreomsorg, sociala frågor,
boende och byggande blir allt viktigare. Samma
gäller hur olika typer av anmälningar och
ansökningar är utformade.

Ökad efterfrågan på individanpassade
lösningar

De individorienterade värderingarna är starka
i Sverige. Tillsammans med den tekniska
utvecklingen och samhällsutvecklingen i
övrigt leder det till att människor ställer
högre krav på kvalitet och tillgänglighet i
tjänster – som är anpassade till varje enskild
person. Ökade förväntningar på att samhället
ska lösa ”mitt individuella problem” bidrar
också till en förändrad syn på kommunen som
tjänsteleverantör. Invånare vill i högre grad än
tidigare kunna påverka kommunens utbud och
utformning av olika tjänster och har högre krav
på tillgänglighet och service.

Många av kommunens verksamheter har funnits
länge. Därför är det en ständig utmaning att
förnya strukturerna och arbetssätten så att de
speglar samhällsutvecklingen. För att underlätta
för personer att använda våra digitala tjänster
behöver många system utvecklas och integreras
med varandra, både inom och över existerande
förvaltningsgränser. Ökad tillgång till stora

I Helsingborg finns stora lokala skillnader i till
exempel utbildningsnivå, inkomst och utbud
av kommunala tjänster. Tjänsterna behöver
anpassas till specifika gruppers och individers
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behov, samtidigt som den kommunala
likställigheten ska upprätthållas. Men med en
ökad individualisering blir det svårare att tala
om homogena grupper baserat på till exempel
ålder, kön och socioekonomi. Det medför att
det kommunala utbudet och lösningarna inte
alltid är tillräckliga. Det skapar ett incitament
för kommersiella och ideella lösningar, och med
nya tekniska plattformar för kommunikation,
transparens och organisation kan detta
förväntas öka.

Mer individorienterade värderingar har också
lett till ett starkare fokus på självförverkligande
och livskvalitet. När våra basbehov är
tillgodosedda värderar vi fritid och upplevelser
högre. Efterfrågan på upplevelser och kultur
fortsätter att öka, vilket ger ökade möjligheter
för kultur- och besöksnäringarna.
Frågor

■■ Hur påverkas din arbetsplats av invånarnas
ökade förväntningar?

■■ På vilket sätt arbetar din verksamhet med
att förbättra kundernas serviceupplevelser?
Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Teknikutveckling och Värderingsförändringar
Referenser
CIFS & Ericsson ConsumerLab 2012. In-line
Shopping
CIFS 2018. Forstå fremtidens forbruger.
Tendenser der former de næste årties
forbrugeradfærd

McKinsey January 2018. Winning in Digital
Ecosystems

SKL 2018. Vägval för framtiden 3 – utmaningar
för det kommunala uppdraget mot år 2030
World Economic Forum. 2016. The Fourth
Industrial Revolution: what it means, how to
respond
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4. Rätt förmåga på rätt plats
Kompetensförsörjning är en långsiktig
strategisk fråga, både inom Helsingborgs
stad och för det lokala näringslivet. För att
kunna upprätthålla en hög kvalitet på stadens
tjänster och möta invånarnas förväntningar
behöver kommunens verksamheter både
kunna nyrekrytera och behålla personal
med rätt förmåga. En utmaning är att
konkurrensen om specifika yrkesgrupper
ökar
med
stora
pensionsavgångar,
brist på utbildad personal och en stark
arbetsmarknad. Även de senaste årens stora
asylinvandring har bidragit till ett ökat behov
av arbetskraft inom vissa yrkesgrupper. Till
detta kommer ett högt löneläge för yrken
med stor efterfrågan.

Bortom den egna organisationen behöver staden
fortsatt arbeta med platsens och regionens
attraktivitet, för att i en ökad konkurrens om
kompetens fortsatt kunna locka till sig och
behålla de förmågor som krävs för framtiden. En
utmaning är att utbildningsnivån i Helsingborg
fortsatt är lägre än i Skåne och i Sverige som
helhet. Samtidigt ökar kraven på specialiserad
och kunnig personal när arbetet blir alltmer
kunskapsintensivt. När konkurrensen om
arbetskraften ökar blir det dessutom viktigare
att tillvarata äldres kompetens och förmåga i
samhället.
Kraven på inflytande och flexibilitet ökar

Ny teknik och nya värderingar förändrar radikalt
relationen mellan arbete och fritid. Samtidigt
suddas gränserna mellan arbete och fritid ut
när vi får större möjligheter till välja var och när
vi arbetar. På arbetsmarknaden har intresset
för formellt ledarskap minskat, men parallellt
har kraven på effektivitet och produktivitet
ökat. Högre krav på att kunna vara med och
påverka samtidigt som människor värderar sin
fritid allt högre ger konsekvenser för staden
som arbetsgivare. Med ökad konkurrens om
rätt kompetens blir det allt viktigare att kunna
bemöta medarbetares högre krav på inflytande
och flexibilitet.

Konkurrens om arbetskraften ökar vikten av
attraktivitet
Det finns flera möjligheter för arbetsgivare
att hantera dessa utmaningar. En är att skapa
attraktiva arbetsplatser för att kunna locka
till sig och behålla kompetens, till exempel
genom att erbjuda medarbetare möjlighet
att förlänga arbetslivet efter pensionsåldern.
En annan möjlighet är att ge medarbetarna
förutsättningarna för att kunna arbeta mer
effektivt, till exempel genom att utnyttja ny
teknik.

Med större konkurrens om kompetensen
behöver vår organisation bli mer attraktiv.
Om vi inte kan konkurrera med lönen blir det
istället viktigt att kunna erbjuda fördelar av
annat slag. Det handlar exempelvis om att ha kul
på jobbet, att ha meningsfulla arbetsuppgifter
och att kunna vara med och påverka arbetets
utformning. Samtidigt krävs det mindre
fokus på formell kompetens och mer på vad
individen faktiskt kan, och att få bäst utväxling
på individens förmågor. Då gäller det till
exempel att kompetensutveckla internt i större
utsträckning.

Samtidigt ökar de mer flexibla arbetena
inom delningsekonomin, vilket utmanar den
traditionella relationen mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Vad som växer fram är en ekonomi
där arbetstagare inom vissa yrken får en högre
flexibilitet och autonomi men också mindre
anställningstrygghet. Det innebär bland annat
att arbetskraften blir mindre bunden till ett
visst geografiskt område och att tillgången till
specialkunskaper för specifika uppgifter ökar. För
staden kan det innebära nya utmaningar i form
av andra anställningsformer och kompetenser
som arbetar över förvaltningsgränserna.
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Läs mer

Behovet av kompetensutveckling växer när
arbetsuppgifter automatiseras

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:

Teknikutvecklingen accelererar förändringarna
på arbetsmarknaden. Det finns många bud
på vilka och hur många jobb som påverkas i
automatiseringens kölvatten, men det förväntas
ingen större neddragning av jobb i närtid. Istället
skapas det nya möjligheter och nya tjänster i takt
med att specifika arbetsuppgifter automatiseras.
De flesta yrkesgrupper kommer att påverkas
av nya kompetenskrav. Utmaningen ligger i att
möta behoven av snabba omställningar, kunna
rikta utbildningar till bristyrken och omplacera
individer i en mer teknologiskt avancerad
arbetsmiljö. Kompetens blir därmed framöver
alltmer en livslång process snarare än något
som är aktuellt bara under en begränsad period
som ung. Även personer med mer kvalificerade
yrken kommer det att behöva ställa om och byta
karriärväg under livet.

Teknikutveckling och Demografiska
förändringar
Referenser

Instituttet for fremtidsforskning 2017.
Arbejde i hyperagilitetens tidsalder Fremtidens
arbejdsform, arbejdsstyrke & arbejdsplads
Region Skåne 2016. Strukturomvandling och
automatisering – Konsekvenser på regionala
arbetsmarknader
SOU 2016:85. Digitaliseringens effekter på
individ och samhälle

Stiftelsen för strategisk forskning 2015. De nya
jobben i automatiseringens tidevarv
Warp Institute 2018. Utbildning – från brist till
överflöd. Del 2 i rapportserien “Teknik som ger
makt till människan”

De utbildningar som erbjuds behöver vara
anpassade till den nya arbetsmarknaden och
den kunskap som efterfrågas. Möjligheten att
kunna lära för livet blir en framgångsfaktor,
och både skolan och andra verksamheter i
Helsingborg behöver möta denna nya verklighet.
Den snabba teknikutvecklingen kräver att
utbildningssektorn utbildar rätt kompetenser
för morgondagens arbetsmarknad. Utmaningen
står i att anpassa sig till en föränderlig och oviss
arbetsmarknad med ändrade kompetensbehov,
både för unga som ska in på arbetsmarknaden
och för äldre som behöver utveckla sin
kompetens.
Frågor

■■ Hur arbetar er verksamhet med att vara en
attraktiv arbetsplats?
■■ Hur kompetensutvecklar vi befintlig
personal på bästa sätt?
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5. Integrationsutmaningar
Sedan 1980 har 2,7 miljoner människor
invandrat till Sverige och närmare två
miljoner invånare är numera födda i utlandet.
Invandringen har ökat under senare år och
aldrig förr har skillnaden mellan hur många
invandrar och utvandrar ur landet varit så
stor som idag. Utvecklingen följer ett större
mönster där migrationen mellan rika länder,
och från fattiga till rika länder har vuxit i takt
med att världen blivit allt mer globaliserad.
Sverige utmärker sig i sammanhanget med
att vara ett av de länder i västvärlden som
har störst utrikesfödd befolkning.

uppdelning av befolkningen som minskar
de nyanländas möjligheter till etablering i
samhället och på arbetsmarknaden.
Utmaning att etablera nyanlända på
arbetsmarknaden

Kommunernas ekonomi påverkas både direkt
och indirekt av en dåligt fungerande etablering
på arbetsmarknaden. De direkta kostnaderna
består av utgifter till arbetsmarknadsåtgärder,
sociala insatser och ekonomiskt bistånd, medan
de indirekta utgifterna härrör från uteblivna
skatteintäkter och effekterna av ökad otrygghet
och minskad tillit i områden som belastas av
socialt utanförskap.

Ojämn fördelning av asylsökande
En stor del av invandringen består idag av
anhörig- och asylinvandring från länder i
Mellanöstern, Afrika och Asien. Mellan 2018
och 2022 beräknas drygt 300 000 personer
söka uppehållstillstånd som asylansökande
eller anhörig till någon som redan bor i Sverige.
Denna invandring skiljer sig från exempelvis
arbetskraftsinvandring genom att medföra ett
större åtagande för både staten och kommunerna,
bland annat i form av arbetsmarknadsåtgärder,
sfi, bostäder och sociala insatser.

Trots långvarig högkonjunktur finns stora
svårigheter att etablera nyanlända på
arbetsmarknaden, och mer än hälften av de
arbetslösa i Helsingborg är födda utanför
Europa. Utmaningen är förutom baskrav på
svenska språket bland annat att många saknar
gymnasieutbildning, vilket ofta krävs för att
få arbete i Sverige. Av samtliga nyanlända
som
omfattas
av
Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag saknar drygt hälften
gymnasieutbildning. Samtidigt har det visat
sig särskilt svårt att få nyanlända kvinnor ut i
arbetslivet. I Helsingborg arbetar exempelvis
endast tio procent av de lågutbildade kvinnorna
efter att ha varit folkbokförda i Sverige mindre
än två år, jämfört med cirka 20 procent av
männen i motsvarande grupp. Skillnaden består
över tid och minskar först markant efter tio år.

Bosättningslagen från 2016 syftar till
att nyanlända ska fördelas jämnare än
tidigare mellan kommunerna, med hänsyn
till bland annat kommunens storlek, det
lokala arbetsmarknadsläget och hur många
asylsökande som redan vistas i kommunen.
Den så kallade ebo-lagen innebär emellertid att
asylsökande har rätt att själva skaffa eget boende
i landets kommuner i väntan på beslut om
uppehållstillstånd. Det medför att många söker
sig till större städer som Helsingborg, och att en
stor del av dem bosätter sig hos släkt och vänner
i områden som redan har en hög andel socialt
utsatta invånare. Detta skapar utmaningar lokalt
på en rad områden så som bostadsmarknaden
och i skolan. Dessutom bidrar det till en ökad

Fler skolelever från länder med lägre
utvecklingsnivå

En annan utmaning är att många barn och
unga som har asylinvandrat, eller har föräldrar
som har gjort det, har svårt att nå upp till
kunskapskraven i skolan. Exempelvis beror
närmare 85 procent av ökningen 200616

Språkkunskaper
och
kompetens
om
förhållanden ger ökade möjligheter till nya
kunder och samarbeten internationellt, inte
minst utanför de traditionella västerländska
marknaderna. Med en mer blandad befolkning,
som har bakgrund i olika kulturer, skapas nya
preferenser och referenser. Kanske efterfrågas
nya typer av kultur- och idrottserbjudande och
andra former av service. Detta ställer krav på det
kommunala utbudet och på hur staden stöttar
föreningsliv och andra initiativ i civilsamhället.

2015 i andelen grundskoleelever som saknar
gymnasiebehörighet på att fler elever har
invandrat efter den ordinarie åldern för skolstart
och att de anländer i allt senare ålder. Dessutom
kommer eleverna i allt högre grad från länder
med en lägre utvecklingsnivå och har föräldrar
med en relativt låg utbildning, vilket ökar
barriären ytterligare. Detta är centralt eftersom
integrationen i samhället och möjligheterna
att lyckas i livet ofta kan kopplas till en kedja
av skolresultat, arbetsmarknadsetablering och
inkomst. En misslyckad skolgång ökar risken
för lägre livskvalitet, ohälsa och i vissa fall att
hamna i kriminalitet. När väl skadan är skedd
och personer hamnar i socialt utanförskap kan
det vara både svårt och resurskrävande att
hantera.

Frågor

■■ Vilken del av utvecklingen påverkar din
verksamhet mest?

■■ Har du upplevt konkreta utmaningar i ditt
arbete?

Figur 1: Andel (%) niondeklassare i Helsingborg
som uppnått behörighet till gymnasiet efter
bakgrund och femårsperiod

■■ Hur avspeglar och använder din verksamhet
stadens mångfald av kompetenser, kulturer
och erfarenheter?
Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Globalisering, Demografiska förändringar och
Värderingsförändringar
Referenser
Arbetsförmedlingen 2018. Förbättra
genomförandet av etableringsuppdraget.

Mer blandad befolkning ställer högre krav
men ger ökade möjligheter

FN 2017. International Migration Report.

Med migrationen krävs fortsatta insatser för
att kommunicera svenska lagar och regler.
Nyanlända behöver kontinuerligt få information
om hur staden arbetar med olika frågor, utbud
av tjänster samt rättigheter och skyldigheter.
Till exempel kan entreprenörer som tidigare
verkat i länder med annan rättstradition och
myndighetsutövning behöva information och
stöd för att kunna förstå det svenska systemet.

Institutet för framtidsstudier 2018.
Våldsbejakande extremism och organiserad
brottslighet i Sverige.
Länsstyrelsen 2018. Mottagandet och etablering
av nyanlända.
Migrationsverket, februari 2019. Verksamhetsoch utgiftsprognos
SCB 2018. De första 15 åren – flyktingars
försörjning i Sverige.

Med en mer heterogen befolkning ökar
även stadens förbindelser till omvärlden.

Skolverket 2016. Invandringens betydelse för
skolresultaten.
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Figurer
Figur 1 – Förklaring: Med svensk bakgrund
avses de som är födda i Sverige med minst en
förälder född i Sverige. Källa: Skolverket 2019
samt egna beräkningar.
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6. Invånarna i skilda världar
Sverige är sedan lång tid tillbaka ett land
med en hög social jämlikhet. Men under
de senaste årtiondena har skillnaderna
i
befolkningens
levnadsförhållanden
succesivt ökat. Polariseringen handlar
inte bara om ekonomiska villkor utan
också om invånarnas värderingar och
verklighetsuppfattning.

exempel är nedläggningen av Findus i Bjuv
och utglesningen av privat service i flera av de
mindre orterna på landsbygden i Helsingborgs
kommun där till exempel post-, bankkontor och
butiker har förvunnit. Resultatet av den samlade
utvecklingen är bland annat en minskad lokal
framtidstro.
Sviktande tillit

Ökad geografisk uppdelning

Parallellt med den ekonomiska och sociala
skiktningen går det att skönja allt större
skillnader i invånarnas värderingar, som bland
annat påverkar tilliten i samhället. Forskning
visar att Sverige generellt sett har en hög tillit
mellan människor och att förtroendet för
demokratin och till exempel den kommunala
och regionala offentliga servicen är ganska
stabilt. Men den pekar också på att vissa
grupper har en klart lägre tillit än genomsnittet.
Det gäller exempelvis unga, lågutbildade,
arbetslösa, långtidssjukskrivna och personer
som identifierar sig som arbetare. Samtidigt har
skillnaderna mellan olika grupper ökat över tid.

Klyftorna har vuxit mellan yngre och äldre
generationer, mellan stad och land samt mellan
de som är födda i Sverige och de som är födda
utomlands. Till viss del handlar det om att de
med goda inkomster och förmögenhet har dragit
ifrån medan grupper med lägre disponibla
inkomster har halkat efter. Men det handlar
också om en ökad geografisk uppdelning av
var människor från olika sociala grupper bor
och rör sig i vardagen. I Skåne koncentreras
högutbildade och höginkomsttagare till de mest
attraktiva bostadsområdena längs kusterna
medan de med något lägre utbildningsnivå och
inkomster i högre utsträckning bor i inlandet.
Till det kommer en tredje grupp som till stor
del lever och bor i något av städernas växande
utanförskapsområden, där fler invånare är
socialt utsatta och många relativt nyligen har
invandrat till Sverige. Helsingborg är inget
undantag, och är lite av ett Skåne i miniatyr i
detta hänseende.

När tilliten sviktar minskar tron på demokratin
och synen på det offentliga blir mer negativ. Det
kastar också grus i samspelet mellan människor
och gör beslut svårare, långsammare och mer
omständliga – och därmed dyrare. Ökade
skillnader i tilliten öppnar bland annat upp för
bedrägerier som både drabbar privatpersoner
och verksamheter. Ett nyligt exempel är att
svenska kommuner under ett antal år har lagt
15 miljoner kronor på vägsalt som egentligen
borde ha kostat en bråkdel. Ett annat exempel
är de ökade bedrägerierna med bank-id där
bedragarna utnyttjar den höga tilliten hos
framförallt äldre för att komma åt deras
tillgångar.

Parallellt med den geografiska uppdelningen i
befolkningen ökar skillnaderna i kommersiell
och offentlig service mellan stad och
landsbygd. Drivkraften är den löpande
strukturomvandlingen med rationaliseringar
och centralisering av verksamheter i både den
privata och offentliga sektorn. Utvecklingen
är inte ny utan följer ett långsiktigt mönster
där mindre enheter, ofta på mindre orter,
successivt läggs ner till förmån för större och
mer kostnadseffektiva enheter. Närliggande
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Minskad social rörlighet

Referenser

Den ökade polariseringen påverkar också
den sociala rörligheten negativt. Det sker när
uppdelningen mellan grupper blir så stor att
individers tillgång till sociala gemenskaper
begränsas och det uppstår barriärer mot
att smälta in i nya sociala sammanhang. En
faktor som förstärker detta är att invånarnas
verklighetsuppfattning glider isär när en
minskad andel av den information vi tar till oss
är gemensam. Utvecklingen och spridningen
av sociala medier och den ökade tillgången
på information har paradoxalt nog förvärrat
situationen, trots att det aldrig tidigare har varit
lättare att få tag i fakta, kunskap och information.
Resultatet är digitala filterbubblor som bidrar
till att förstärka skillnaderna i värderingar och
identiteter hos olika grupper. Utbredningen av
alltfler parallella digitala världar driver individer
längre ifrån varandra, med risk för färre
mellanmänskliga och offentliga samtal. Både
grupper och individer lever därmed alltmer i
skilda mentala såväl som fysiska världar.

Daniel Jansson, Ulrika Andersson och Jonas
Ohlsson 2016. Region Skåne 2015 Resultat
från SOM-undersökningen i Skåne 2015. SOMrapport nr 2016:21.

Regeringen 2013. Svenska framtidsutmaningar.
Ds 2013:19: Slutrapport från regeringens från
Framtidskommission.

Region Skåne och SOM-institutet 2016. Skånska
trender 2001-2015. Ulrika Andersson & Jonas
Ohlsson (red.)
SCB 2018. Skilda världar? Det demografiskt
delade Sverige.
SKL 2018. Vägval för framtiden 3.

Sören Holmberg och Bo Rothstein 2018.
Misstroendets lokalisering i höglitarlandet
Sverige, i Ulrika Andersson, Anders Carlander,
Elina Lindgren & Maria Oskarson (red) i
”Sprickor i fasaden”. Göteborgs universitet:
SOM-institutet.

Dessa ökande skillnader försvårar möjligheterna
för en socialt hållbar utveckling. Detta kan
leda till en känsla av ökad otrygghet, minskad
samhörighet och minskad social rörlighet,
vilket i förlängningen riskerar att cementera
utanförskapet för olika grupper.
Frågor

■■ Vilka av delar av polariseringen i
befolkningen är tydligast för Helsingborgs
del?

■■ Hur påverkas din verksamhet när invånarna
lever i skilda världar?
Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Värderingsförändringar och Globalisering
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7. Svårare att nå ut till invånarna
Vi lever i en tid av informationsöverflöd
och snabbt förändrade medievanor. I
digitaliseringens tidsålder ökar mängden
information som publiceras för varje år,
och med nya sätt att kommunicera ökar
antalet mediekanaler. Detta innebär att
informationsspridningen demokratiseras,
men det för också med sig att det blir
svårare att nå ut till medborgarna eftersom
informationslandskapet blir allt mer
fragmenterat. Samtidigt som mängden
information och antalet valmöjligheter ökar
förändras invånarnas mediekonsumtion
radikalt.

kallade deep fakes som tagit fart under 2018.
Allt från nyheter till individuellt utformade
klagomål och synpunkter kan då tillverkas och
påverka förtroendet.
Direktkommunikation allt viktigare

I detta nya informationslandskap blir
direktkommunikation allt viktigare samtidigt
som beroendet av mellanaktörer minskar. Det
ökar möjligheten för avsändaren att behålla
kontrollen över budskapet och öppnar upp för
dialog med kunder, medborgare och följare.
Samtidigt ökar förväntningarna på snabba svar
och lösningar i direkta kommunikationskanaler,
även utanför normala arbetstider. När
kommunikationen är mer direkt kan frågor växa
sig stora fort, och en fråga som inte hanteras på rätt
sätt kan därmed bli svårhanterad. I Helsingborg
har det exempelvis funnits snabbt uppkomna
opinioner om flytten av Ångfärjestationen
och om byggande på kolonilotter. Det visar sig
också i hur enfrågepartier på lokalt plan samlar
medborgare som är upprörda över enskilda
frågor. I kommunvalen 2018 skedde detta
exempelvis i Göteborg där Demokraterna blev
näst största parti som en reaktion på byggandet
av den så kallande Västlänken. Och i Lomma fick
partiet Fokus Bjärred 10 procent av rösterna
efter missnöje med ojämna kommunala
satsningar mellan tätorterna i kommunen.

Vem kan man lita på?
I det allt mer fragmenterade nyhetsflödet
försvagas de traditionella nyhetsaktörernas
röster. Samtidigt blir det svårare att få överblick
när inga tydliga auktoriteter finns kvar. I takt
med att informationsflödet kommersialiseras
blir det även problematiskt med ”oberoende”
nyhetskällor. Med fler nyhetsaktörer ser vi
en delvis eroderad trovärdighet och ökande
relativism när olika nyhetskällor motsäger
varandra (det så kallade post-truth-samhället).
I sin extrem kan detta leda till att olika
uppfattningar om vart samhället är på väg
existerar sida vid sida. Det finns i dag tydliga
skillnader i konsumtionen av nyheter och
influenser från omvärlden. Skillnaderna beror
på sådant som olika kulturell bakgrund, ålder,
inkomst och utbildning. Detta ställer krav på
stadens kommunikation.

Ökad betydelse av dialog vid förändring

Mycket av detta rör hur man kommunicerar
förändring, som av olika anledningar inte
har mottagits väl. Det gäller även inom den
kommunala verksamheten. Ett exempel på
detta är införandet av handläggarrobotar
inom socialtjänsten, som avgör om en person
får ekonomiskt bistånd eller inte. Trelleborgs
kommun införde detta redan 2017 med lyckat
resultat och nöjda medarbetare som kände sig
avlastade och att de kunde fokusera på annat

Här är frågan om kommunens trovärdighet
central – tror man på oss där ute? Vi har
redan sett en våg av fake news, och med allt
enklare och mer lättillgängliga verktyg blir det
lätt för vem som helst att skapa trovärdiga,
men falska, nyheter. Detta gäller på sikt även
ljudupptagningar och rörliga bilder som genom
redigering blir svåra att skilja från originalet, så
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mer värdefullt. När motsvarande modell skulle
införas i Kungsbacka under 2018 sa istället 75
procent av personalen upp sig.

Möjligheter till delaktighet och medskapande
kan skapa större engagemang och bidra till
värdefull återkoppling till verksamheten. När
tilliten hos flera grupper i samhället sjunker
är den tid då man kunde förlita sig på enkäter
förbi. Istället behövs direktare system på plats
för att tydligt visa på värdet av de utfrågades
insats. Genom dialog och medskapande kan
envägskommunikationen brytas, men då
behöver vi kunna visa på ett meningsfullt värde
för den enskilde.
Frågor

■■ Spelar det någon roll om vi gör bra saker
om ingen känner till det?
■■ Hur får vi medborgarna engagerade och
delaktiga?
■■ Vilka kanaler är relevanta för att nå
medborgarna om ett år? Om tre år?
Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Teknikutveckling och Värderingsförändringar
Referenser

DN 2018-01-21. Socialsekreterare slutar i
protest när robot hanterar ansökningar

MSB 2013. Att navigera i en föränderlig omvärld
Sofia Arkhede, Josefine Bové, Klara Bové och
Daniel Jansson 2017. SOM-undersökningarna
2016 – En metodöversikt. Göteborgs universitet:
SOM-institutet
Trelleborgs kommun 2017. För en smartare
välfärd

The Guardian 12 November 2018: Oscar
Schwartz. You thought fake news was bad? Deep
fakes are where truth goes to die
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8. Stressat och pressat samhälle
Vi lever i ett samhälle med en ökande mängd
val och många människor upplever en ökad
stress och press i vardagen. Det påverkar inte
minst barn och unga vuxna i form av en ökad
psykisk ohälsa. I förlängningen bidrar det till
en ökad sjukfrånvaro på arbetsmarknaden
med negativa konsekvenser både för
samhället och den enskilda. I Helsingborg
riskerar utvecklingen att förstärkas av
att andelen barn och unga ökar under
kommande år.

på arbetsmarknaden, som annars fortsatt är
relativt låg jämfört med början av 2000-talet.
Men det är något nytt att psykisk ohälsa idag är
den främsta anledningen till att människor blir
sjukskrivna.

Utvecklingen syns tydligast bland kvinnor och
unga vuxna. De senaste 10 åren har andelen
startade sjukdomsfall på grund av psykiska
diagnoser ökat från 18 till 31 procent bland
kvinnor i åldrarna 20-29 år (se figur 1). Då
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
varar längre än andra sjukskrivningar förstärks
skillnaderna mellan könen sett till antalet
pågående sjukfall. Idag har hälften av kvinnorna
och en tredjedel av männen som är sjukskrivna
en psykiatrisk diagnos.

Ökad psykisk ohälsa bland unga
Både i Sverige och utomlands ökar antalet
personer med lättare psykisk ohälsa. Till
exempel fördubblades andelen 13- och
15-åringar med psykosomatiska symtom i
Sverige från mitten av 80-talet fram till 2014
enligt Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen har
drabbat flickorna hårdast. Över hälften av de
15-åriga flickorna hade psykosomatiska besvär
i den senaste mätningen.

Figur 1: Psykisk diagnos som andel (%) av
samtliga startade sjukdomsfall i åldrarna 20-29
fördelat på kön i Sverige 2009-2018

Lokalt bekräftas bilden i Region Skånes
folkhälsorapport om barn och unga. Den visar
bland annat att de psykosomatiska besvären
har ökat över tid bland elever i årskurs 9
och gymnasiets årskurs 2. Detta gäller även i
Helsingborg, framför allt bland flickor. Samtidigt
är den självskattade hälsan bland ungdomar
något bättre här än i Skåne som helhet. Vad
det beror på är inte klarlagt men det skulle
eventuellt kunna hänga samman med en något
högre livskvalitet och att fler barn och unga i
Helsingborg uppger att de trivs med livet.

Brister i skolan och ökade krav i arbetslivet
trolig förklaring
Det finns flera anledningar till ökningen i den
psykiska ohälsan bland just barn och unga.
Enligt en studie från Folkhälsomyndigheten är
det troligen främst en kombination av brister
i den svenska skolans funktion och en ökad
medvetenhet bland unga om de förändrade
kraven på arbetsmarknaden som leder till ökad
stress och i förlängningen psykiska besvär.
Receptet är att förbättra lärandemiljön i skolan

Psykisk ohälsa den främsta anledningen till
sjukskrivning

Psykiska besvär i barn och ungdomsåren ligger
ofta till grund för psykisk ohälsa i vuxenlivet.
Därför är det inte förvånande att psykisk ohälsa
har fått en ökad betydelse för sjukfrånvaron
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och satsa på höjda kunskapsresultat och ett mer
likvärdigt utbildningssystem.

Folkhälsomyndigheten 2019. Ojämlikhet i
psykisk hälsa i Sverige – Hur är den psykiska
hälsan fördelad och vad beror det på?

Tanken är att bättre skolresultat skulle ge
de unga ökade möjligheter att klara sig på
framtidens arbetsmarknad och därmed också
större förutsättningar för en god psykisk
hälsa. Det kan vara intressant att notera att
studien avfärdar att ökningen skulle bero på
förändringar inom familjelivet och ställer sig
tveksam till att socioekonomiska skillnader
skulle ha en avgörande roll eftersom allt färre
barn lever i ekonomisk utsatthet i absoluta
termer, även om den relativa skillnaden har ökat
över tid. Vidare menar studien att det inte går
att dra några säkra slutsatser av barnens ökade
digitala medieanvändning, något som annars
diskuterats i olika sammanhang.

Folkhälsomyndigheten 2018. Varför har
den psykiska ohälsan ökat bland barn och
unga i Sverige? Utvecklingen under perioden
1985−2014.
Försäkringskassan juni 2018. Uppföljning av
sjukfrånvarons utveckling 2018.
Institutet för framtidsstudier 2018.
Våldsbejakande extremism och organiserad
brottslighet i Sverige

Region Skåne 2016. Folkhälsostatistik Barn och
unga
The Atlantic: Jean M. Twenge in September
2017 issue. Have Smartphones Destroyed a
Generation?

En ny studie visar att närmare hälften av de
kriminella har en psykiatrisk diagnos. Det är
emellertid oklart hur det eventuellt hänger ihop
med den allmänna ökningen i psykisk ohälsa,
och det är heller inte belagt vad som orsakar det
ena eller det andra.

The Lancet Commissions October 9, 2018. The
Lancet Commission on global mental health and
sustainable development
Figurer

Tips! Mer om stadens arbete med miljö och
folkhälsa hittar du i Livskvalitetsprogrammets
uppföljningsrapport som du når via länklistan på
Helsingborg idag.

Figur 1 – Källa: Försäkringskassan 2019 samt
egna beräkningar

Frågor

■■ Påverkas din arbetsplats av den ökade
psykiska ohälsan i samhället?
■■ Hur arbetar din verksamhet med att
förebygga sjukskrivingar?
Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Teknikutveckling
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9. Ökad konkurrens om mark
Helsingborg upplever just nu en snabb
befolkningsökning som följer en bredare
urbaniseringstrend där människor och
ekonomisk aktivitet koncentreras till större
städer. Utvecklingen ger i dagsläget främst
ett tryck på innerstaden och stadsnära
boendemiljöer. Till bilden hör att Helsingborg
redan är en tättbefolkad kommun med en
liten yta jämfört med många andra svenska
kommuner.

ska balanseras mot högt ställda miljökrav och
klimatanpassade åtgärder.

Åkermark värderas annorlunda när klimatet
förändras
Helsingborgs kommun består till 65 procent
av högkvalitativ åkermark. Det ökade behovet
av mark när staden växer innebär att delar av
den kan komma att behöva användas för andra
ändamål. Åkermarken har samtidigt ett lågt
ekonomiskt värde jämfört med om den används
till bostäder eller verksamheter. Länsstyrelsen
har synpunkter på exploatering av åkermark
då den ses som en strategisk resurs att säkra
Sveriges långsiktiga livsmedelsförsörjning. Det
handlar bland annat om att klimatförändringarna
riskerar att minska livsmedelsproduktionen
globalt och att Sverige idag importerar
cirka hälften av all mat. Samtidigt innebär
klimatförändringen
att
förutsättningarna
ökar för att producera mat i vår del av Europa.
Odlingssäsongen här förlängs och ger möjlighet
till fler grödor än i dagsläget vilket kan leda till
att odlingsmark värderas annorlunda.

Motstridiga behov när befolkningen växer
Trycket från urbaniseringen betyder ökad
konkurrens om hur marken ska användas. Det
kan gälla hur behov för bostäder, handel, service,
industri, logistik, infrastruktur, rekreation och
jordbruk ska prioriteras gentemot varandra.
En ökad befolkning kan även minska tillgången
till rekreationsområden när staden expanderar
på befintliga grönytor. I förlängningen kan det
påverka möjligheten till en meningsfull fritid
och livskvaliteten för invånarna, något som är
centralt för stadens attraktivitet. Samtidigt blir
vi fler om existerande ytor, när grundläggande
infrastruktur ska klara av allt fler bilar, bussar,
lastbilar, cyklar och gångtrafikanter för att
nämna några exempel. Till detta sker en
förtätning, främst i centralorten men även i
andra tätorter i kommunen.

Behoven förändras med ökad globalisering
och digitalisering

Helsingborg har en fortsatt viktig och
strategisk placering för framtidens logistikoch transportbehov, och med stadens
läge och tillgänglighet är Helsingborg en
del av flera funktionella regioner. Som en
konsekvens av ökat resande, arbetspendling
och internationalisering av näringslivet växer
behovet av en väl fungerande digital och
fysisk infrastruktur. Även trycket på hamnen,
vägarna och järnvägsnätet ökar. En utmaning
är att stora infrastrukturprojekt ofta har långa
planeringshorisonter och att mycket kan hinna
förändras innan de förverkligas.

Stadsplaneringen ska säkra en utveckling
mot en balanserad stad. I det sammanhanget
kan långsiktiga och kortsiktiga behov behöva
tillgodoses
samtidigt.
Behoven
ändras
dessutom över tid, och med ny teknik förändras
markbehovet inom flera områden. Till exempel
skapar digitaliseringen i kombination med
en växande delningsekonomi förutsättningar
för en förändrad markanvändning när
bilpoler och cykelpoler minskar behovet av
parkeringsplatser i de centrala delarna av
staden. Markanvändningen hamnar också i fokus
när krav på kostnadseffektivt bostadsbyggande
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I takt med e-handel och ökad globalisering
ökar behovet av logistikytor och transport.
Transport- och logistikbranscherna är redan
starka i Helsingborg med stora möjligheter
att växa på grund av det strategiska läget.
Men samtidigt kräver de väldigt stora ytor.
När staden växer förändras synen på tidigare
perifera
verksamhetsområden.
Liknande
gäller för externhandeln som bland annat vill
locka med mer än enbart handel för att vara
fortsatt konkurrenskraftiga. I takt med att nya
kontorslokaler i bland annat Oceanhamnen
färdigställs kan det leda till att det blir lediga
lokaler på annat håll.

Läs mer

Just nu är det ett stort tryck på centralorten. Men
kommunen är större än så, både för invånare,
besökare och företag. Befolkningen blir både
alltmer heterogen och mer uppdelad, såväl
inom staden som mellan stad och landsbygd.
Service och kommunikationer är delvis ojämnt
fördelade och av skiftande kvalitet. Till exempel
ökar gapet i resultat mellan olika skolor, och
kollektivtrafik och cykelvägar är inte jämnt
utbyggda över hela kommunen.

Stadsbyggnadsförvaltningen 2018. Projektplan
Utvecklingsplaner för stationsorter Fas 1

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Demografiska förändringar, Teknikutveckling
och Klimat- och miljöförändringar
Referenser

IVA 2017. Den urbana utvecklingens drivkrafter
och konsekvenser
Länsstyrelsen Skåne 2015. Markhushållning i
planeringen Jordbruksmarken i Skåne
Martin Andersson, Johan P. Larsson, Joakim
Wernberg 2017. Närhet och nätverk –
Urbaniseringens roll utanför storstäderna

Stort tryck på centrala Helsingborg

För att avlasta den snabba tillväxten i stadskärnan
kan mindre orter runt staden utvecklas och på
sikt tydligare integreras med centralorten. När
dessa växer och förtätas skapas dessutom lokala
förutsättningar för en mer utbyggd service,
infrastruktur och kollektivtrafik. Detta gäller
även mindre orter inom Familjen Helsingborg,
men det ställer i så fall krav på välfungerande
och sammankopplade kommunikationer. Med
fortsatt teknikutveckling kan skillnaderna
mellan centrum och periferi eventuellt komma
att minska.
Frågor

■■ Hur påverkas din verksamhet av den ökade
konkurrensen om mark?
■■ Hur bör staden förhålla sig till motstridiga
intressen när behovet av mark förändras?
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10. Konkreta klimatkänningar
Utsläppen av växthusgaser från mänskliga
aktiviteter har redan ökat den globala
medeltemperaturen med cirka en grad sedan
slutet av 1800-talet. Ökningen förväntas nu
nå 1,5 grader inom några årtionden, och är
den nivå FN:s medlemsländer enades om att
försöka begränsa ökningen till i Parisavtalet
2015. Oavsett om det lyckas eller inte
kommer effekterna av klimatförändringen
tillta i styrka under lång tid framöver, och för
Sverige och Helsingborg får detta en lång rad
konkreta konsekvenser.

och Råån, området väster om Järnvägsgatan,
centralstationen, norra tågtunnelmynningen,
Råådalsbanan och vid övrig bebyggelse som
ligger lågt i förhållande till havsnivån. Även
Rydebäck, Hittarp, Domsten och Utvälinge
bedöms som sårbara. Förutom den direkta
översvämningsrisken leder havsnivåhöjningarna
till att grundvattennivån stiger lika mycket längs
kusten, med påverkan på byggnader, bärighet
och problem för VA-systemet.
Fler fall av extrem nederbörd

Ökade nederbördsmängder på vinterhalvåret
och fler tillfällen med extrem nederbörd
förväntas framöver. Det senare har redan
blivit vanligare och lokalt har till exempel har
Köpenhamn haft flera så kallade 100-årsregn
under senare år. I extremfallet i juli 2011 kom
över 150 mm regn inom loppet av en och en
halv timme, vilket orsakade skador för över
fem miljarder danska kronor. Till dessa direkta
kostnader tillkommer dessutom indirekta
kostnader för ett samhälle som står stilla och
inte fungerar som det är tänkt. Något liknande
skulle också kunna inträffa i Helsingborg.

Ökad risk för översvämningar och erosion
Havsnivån förväntas stiga med cirka en meter
fram till 2100 och därefter fortsätta stiga
under lång tid, även om prognosen är osäker
och stigningen kan bli både högre och lägre.
Konsekvenserna blir mer kännbara i nordvästra
Skåne än på många andra håll i Sverige. Det
beror bland annat på att landhöjningen här
är mindre och att västkusten är mer utsatt för
pålandsvind och stormar än kusterna i de norra
och östra delarna av landet. Dessutom finns
här flera låglänta områden och kuststräckor
som redan är utsatta för sandflykt och erosion.
Beräkningar visar att om havsvattennivån stiger
en meter kommer kusten att i genomsnitt dra
sig tillbaka 100 meter.

Speciellt med extrem nederbörd är att den ofta
faller väldigt lokalt och att det på förhand kan
vara svårt att veta precis var det kommer att ske.
Det bidrar till en ökad risk för översvämningar,
både i delar av centrala Helsingborg och i flera av
orterna på landsbygden så som Ödåkra, Fleninge
och Hjälmshult, där platser som behöver
åtgärdas har identifierats. Vid extremregn kan
bland annat kloaksystemet överlastas så att
kloakvatten rinner baklänges och pressas upp
genom avloppsbrunnar i källare. Den ökade
nederbörden kan även få konsekvenser för
dricksvattenförsörjningen genom försämrad
kvalitet på vattnet i Bolmen och Ringsjön.
Dessutom påverkas badvattenkvaliteten när
stora mängder förorenat vatten på kort tid rinner
ut i hav och sjöar, vilket är av betydelse både för

För Helsingborgs del innebär prognosen att hela
kustzonen riskerar både ökad erosion och fler
översvämningar som kan orsaka direkta skador
på bebyggelse, företag och infrastruktur. Därför
har det beslutats att nya byggnader måste
placeras minst 3,5 meter över havsnivån. För
större projekt och samhällsviktiga anläggningar
gäller minst 4 meter över havet. Det ligger
i linje med länsstyrelsens rekommendation
om att ny bebyggelse bör ligga minst 3 meter
över havet, som fått Länsförsäkringar att sluta
försäkra nybyggnationer under denna nivå.
Störst sårbarhet för översvämning finns vid Råå
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turismen och för befolkningens rekreation och
livskvalitet.

IPCC 2018. Global Warming of 1.5oC. Summary
for Policymakers.

Oftare värmeböljor och torka

Helsingborgs stad SBF 2012. PM
Klimatanpassning – Fördjupningspromemoria
om Helsingborgs stads klimatanpassning.

Klimatförändringen får även andra effekter
med konsekvenser för Helsingborg. När
temperaturen ökar risken för värmeböljor
och torka. Sommartorka påverkar jordbruket
negativt och ökar risken för bränder. Jordbruket
bedöms i övrigt dra nytta av klimatförändringen
med en längre växtsäsong. Ökad förekomst
av värmeböljor innebär också ökade risker
för utsatta grupper så som äldre och sjuka,
och inom vården. Förändrade årstider och en
förlängd växtsäsong kan dessutom påverka
pollensäsongens start, längd och intensitet med
konsekvenser för dem med allergi.

Københavns kommune 2012. Københavns
kommunes Skybrudsplan.
Københavns kommune 2011. Københavns
Klimatilpasningsplan.
Sweco november 2016. Slutrapport –
Klimatanpassning av Helsingborgs stad.
Underlag till klimatanpassningsplan för
Helsingborgs stad.

Till detta kommer sekundära effekter av
ett varmare klimat i form av nya sjukdomar
och parasiter. Till exempel har fästingarten
Hyalomma nyligen påträffats, som har varit
bärare av blödarfeber i andra områden där den
hittats. Dessutom utsätts olika trädsorter lättare
för sjukdomar när klimatet både blir varmare
och fuktigare under delar av året. Helsingborg
kan emellertid förväntas påverkas mindre av
detta än andra kommuner med mer skog och
större naturområden.
Frågor

■■ Hur påverkas din verksamhet av
klimatförändringens konsekvenser?

■■ Vad är mest relevant att fokusera på?
Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:
Klimat- och miljöförändringar
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11. Ett samhälle med större sårbarhet
Vi lever i ett samhälle som alltmer förlitar
sig på att allt fungerar, utan avbrott eller
krångel. Samtidigt innebär globaliseringen
att människor, företag, marknader och
finansiella system är mer sammankopplade
på tvärs av länder och världsdelar än någonsin
tidigare. Bindemedlet är digital teknik,
billiga transporter, frihandelsavtal och en
världsordning som hålls samman av en mängd
internationella
samarbetsorganisationer.
Det har bidragit till ett växande välstånd
och en enklare vardag men också i
förlängningen till ökade risker och en ökad
sårbarhet på en rad områden. Riskerna har
dessutom spätts på av att spänningarna i de
internationella relationerna ökat och att den
säkerhetspolitiska situationen i Europa och
Östersjöområdet har försämrats.

och styrning av saker såväl som tjänster. Såväl
basala kommunala tjänster såsom vatten
och värme som telekommunikation och mer
avancerade tjänster är beroende av it. Den
digitala infrastrukturen står dessutom för en
växande andel av energianvändningen och är
beroende av elförsörjningen för att fungera. Det
innebär också att samhället idag är mer sårbart
än tidigare för elavbrott, vilket aktualiseras av
rapporteringen om kapacitetsbristerna i det
skånska elnätet. Samtidigt ökar sårbarheten
för avbrott som beror på allt från driftfel och
naturolyckor till medvetet sabotage.

Att planera för det oväntade är utmanande, och
det är ofta svårt för oss människor att förhålla
sig till saker som vi inte själva har upplevt. Ännu
värre blir det med sådant som aldrig tidigare
har hänt, även om vi känner till riskerna. Ett
exempel är strömavbrottet Höganäs kommun i
juni 2018. Vid det tillfället var både elnätet och
mobilkommunikationen utslagna i 18 timmar,
och bristande planering för det försvårade såväl
kommunens kommunikation som invånarnas
tillgång till information.

Digitalisering och elberoende bidrar till större
sårbarhet
Digitaliseringen och utvecklingen av snabbare
kommunikationer har skapat förutsättningar
för en allt effektivare logistik. Det har gjort
det möjligt att minska lagerhållningen lokalt
och medfört stora besparingar. Men det
innebär också att tillgången till livsmedel och
varor av olika slag idag lätt kan slås ut vid en
konflikt i närområdet eller vid en allvarlig
störning i de globala försörjningskedjorna.
Sårbarheten förstärks av att de statliga lager
av förnödenheter som tidigare funnits har
avvecklats. Dessutom har självförsörjningen av
livsmedel och insatsvaror till jordbruket gradvis
minskat i Sverige under de senaste årtiondena,
och är nu bland den lägsta i hela EU.

Ökad sårbarhet med centralisering och
outsourcing

Vi använder i allt högre grad ny teknik och nya
digitala lösningar för att effektivisera tjänster
och verksamheter. En bieffekt av detta är att
allt fler system blir beroende av varandra. En
annan är att effektiviseringar ofta innebär
ökad centralisering eftersom det ofta finns
stordriftsfördelar i att samla verksamheter
och funktioner på ett ställe. Resultatet blir lätt
en större sårbarhet när oberoende och lokala
tjänster ersätts med mer rationella samlade
lösningar.

Med fler digitala, uppkopplade och integrerade
tjänster och varor ökar den digitala sårbarheten,
både på samhällsnivå och för individen.
Samtidigt medför en förändrad brottslighet nya
risker, där digitaliseringen ökat möjligheterna
för id-kapning, hackning, samt övertagande

En del tekniska lösningar medför dessutom
en ökad risk att kommunala tjänster låses
in i lösningar som kommunerna inte själva
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Frågor

kan kontrollera fullt ut. Ungefär var femte
svensk kommun har till exempel valt att
outsourca delar av sin it-miljö, och för alltfler
tjänster finns ett ökat beroende av framförallt
amerikanska systemleverantörer. Sårbarheten i
att använda externa it-lösningar visades tydligt
i härvan runt Transportstyrelsens hantering
av personuppgifter häromåret, och liknande
hantering är spridd över det offentliga Sverige.

■■ Vilka delar av er verksamhet är mest
sårbara?

■■ Hur teknikberoende är er verksamhet?
■■ Klarar kärnverksamheten att centrala
funktioner slås ut?
Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunkten
i följande megatrendbeskrivning:

Större rörlighet och klimatförändring ger
ökade risker

Globalisering, Teknikutveckling och Klimat- och
miljöförändringar

Rörligheten för varor och människor ökar risken
för pandemier och att sjukdomar som antingen
aldrig funnits i Sverige, eller som tidigare har
utrotats, får fäste i landet. Det är också svårare
att kontrollera hur hygieniskt importerad
mat och varor har hanterats när de tillverkats
under arbetsformer som inte hade accepterats
i Sverige. Risken för sjukdomsspridning från
djur till människor ökar också till följd av
strukturomvandlingen i lantbruket med allt
större djurbesättningar och en ökad handel med
livsmedel.

Referenser
FOU november 2017. Sveriges elförsörjning –
Hur möter vi en ökad sårbarhet? i Särtryck av
strategisk utblick 7.

MSB augusti 2014. Outsourcing av it-tjänster i
kommuner.
Regeringskansliet 2017. Nationell
säkerhetsstrategi.

SLU 2018. Livsmedelsproduktion ur ett
beredskapsperspektiv – Sårbarheter och
lösningar för ökad resiliens.

För
näringslivet
i
Helsingborg
har
globaliseringen inneburit både ett ökat utbyte
med men också en ökad konkurrens från
utlandet. Det har flera positiva effekter, men
i en ekonomi som alltmer präglas av digitala
lösningar kan nya affärsmodeller utmana
plötsligt och oväntat. Vi ser också en ökad
konkurrens om ändliga resurser som kan leda
till bristsituationer, och enstaka störningar i
de globala försörjningskedjorna kan få stora
konsekvenser i form av brist på insatsvaror i
industrin.

Klimatsårbarhet blir också en allt större
fråga i takt med att konsekvenserna av
klimatförändringarna blir mer kännbara.
Detta gäller såväl staden som för dess företag,
organisationer och på individnivå. Nya regler
2018 kräver att kommunen arbetar med
klimatrisker i den fysiska planeringen.
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5 megatrender
Megatrenderna är övergripande och globala drivkrafter. De påverkar Helsingborg direkt och indirekt.
Till varje megatrend finns sammanfattade konsekvenser och en fördjupningsdel. Megatrenderna
utgör drivkrafter för utvecklingen i brännpunkterna.
Globalisering
Demografiska förändringar
Värderingsförändringar
Teknikutveckling
Klimat- och miljöförändringar
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Globalisering
Globaliseringen har varit en avgörande drivkraft för välståndsökningen i världen under de senaste
årtiondena. Den har bidragit till att miljontals människor i utvecklingsländerna lyckats ta sig ur den
djupaste fattigdomen, samtidigt som det har gynnat företag och länder i den rika delen av världen.
Men globaliseringen har också bidragit till en växande osäkerhet om framtiden, där utvecklingen
ibland kan uppfattas som ett hot mot de egna livsvillkoren.
Globaliseringen innebär en ökad global sammankoppling och ökat ömsesidigt beroende.
Helsingborg kopplas närmare omvärlden och världen kommer närmare Helsingborg. Stadens
befolkning blir alltmer heterogen och vad som efterfrågas av kommunen förändras. Samtidigt
som det lokala näringslivet ges nya möjligheter till nya export- och affärsmöjligheter, utsätts man
för en större konkurrens och krav.

1. Konsekvenser för Helsingborg
Globalt näringsliv och internationaliserad
arbetsmarknad

Här under hittar du konsekvenser för
Helsingborg till följd av Globalisering.
Syftet är att ge en snabb överblick av de
mest uttalade konsekvenserna. Under varje
stycke finns länkar till brännpunkter med
fokus på utvecklingen i Helsingborg och
den nära omvärlden under de närmaste
åren. Konsekvenserna kan användas
som ett stöd i verksamhetsplaneringen,
där du tittar på hur dessa påverkar just
din verksamhet. Läs mer om hur du kan
använda Trend- och omvärldsanalysen i din
verksamhetsplanering här.

För det lokala näringslivet i Helsingborg har
globaliseringen inneburit både ett ökat utbyte
med och en ökad konkurrens från utlandet. Detta
har inneburit billigare varor och tjänster samt
bidragit till en högre produktivitet i samhället.
I en ekonomi som alltmer präglas av snabbhet
och sårbarhet på grund av ökad global och
digital konkurrens utmanar nya affärsmodeller
plötsligt och oväntat. Även arbetsmarknaden
fortsätter att internationaliseras, inte minst rent
digitalt arbete.
Läs mer i ”Rätt förmåga på rätt plats” och ”Ett
samhälle med större sårbarhet”

Global sammankoppling och ömsesidigt
beroende
Globaliseringen har inneburit att Helsingborg
har blivit mer beroende av omvärlden under
de senaste årtiondena. Det har medfört många
fördelar men också en ökad sårbarhet på en rad
områden. I kombination med en allt snabbare
digital utveckling ges stora möjligheter att
skapa nätverk och gemenskaper oberoende av
geografi, språk och kultur. Detta skapar även
kopplingar till platser bortom det geografiska
närområdet och snabbar på spridningen av
globala trender och fenomen lokalt.

Allt mer blandad befolkning
Helsingborg har idag 165 nationaliteter och
med denna alltmer heterogena befolkning ökar
även stadens förbindelser till omvärlden. Med
en mer blandad befolkning med bakgrund i fler
kulturer, ändras också det utbud och den service
som efterfrågas och det lokala utbudet jämförs
med globala exempel och måttstockar. Samtidigt
finns en utmaning i att integrera nytillkomna
människor på arbetsmarknad och i utbildning.
Läs mer i ”Integrationsutmaningar”
”Invånarna i skilda världar”

Läs mer i ”Ett samhälle med större sårbarhet”
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och

Fortsatta migrationsströmmar

takt med att de globala försörjningskedjorna
blev längre och mer uppdelade. Ett stopp i
produktionen i en specialiserad fabrik i en del
av världen kunde på kort tid begränsa tillgången
på varor på andra sidan jordklotet. Den globala
handeln började i högre grad att förlita sig på
snabba och billiga transporter för att minimera
kostnaderna för lagerhållning. Just-in-time,
ett närmast lagerlöst produktionssystem med
mycket kort väg från beställning till leverans
blev vanligare. Sårbarheterna i detta system har
senare varit tydliga vid flera tillfällen inom såväl
flyg-, sjö- och inte minst vägtransporter.

Globalt sett förväntas migrationen öka
ytterligare i framtiden i kölvattnet av
ekonomiska skillnader, krig och konflikter och
klimatförändringar. Sverige placerar sig väl i
internationella jämförelser och är en trygg och
välmående plats på jorden. Mellan 2018 till och
med 2022 beräknas drygt 300 000 personer
söka uppehållstillstånd som asylansökande
eller anhörig till någon redan boende i landet.
Denna invandring skiljer sig från exempelvis
arbetskraftsinvandring genom att medföra
ett större åtagande för både staten och
kommunerna.

Utvecklingen och spridningen av internet och
annan informationsteknologi har blivit en
central drivkraft i globaliseringen. Det möjliggör
snabbare och enklare kommunikation mellan
världsdelarna, vilket var en förutsättning för
utflyttningen av industriproduktion till allt
mer specialiserade producenter världen över.
[3] Stora mängder kunskap och information
blev på kort tid tillgängliga över hela världen.
En rekordsnabb spridning av nya idéer,
möjlighet till stora språng med nya teknologier
och produktionsmetoder accelererade den
ekonomiska tillväxten i många utvecklingsländer.

Läs mer i ”Integrationsutmaningar” och ”Ett
samhälle med större sårbarhet”

2. Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning
kring Globalisering, med bakgrund och
nulägesbild.
Vad menas med globalisering?
Globaliseringen har diskuterats intensivt i flera
årtionden. Diskussionen har ändrat sig med
tiden. På 1990-talet diskuterades globalisering i
termer av handel, kapitalflöden och investeringar.
Fokus gled över mot den snabba utvecklingen i
tillväxtmarknader mot bakgrund av utflyttningen
av tjänste- och industriproduktion från Europa
och USA till låglöneländer i framförallt Asien.
Lönerna steg snabbt framförallt i Kina och
miljontals människor lämnade fattigdomen.[1]
Många konsumtionsvaror i västvärlden blev
billigare och inflationen pressades ner. Det
blev billigare att låna pengar. Utflyttningen av
arbetsplatser till fattigare länder ledde till ökad
lönespridning och låga reallöneökningar bland
medelinkomsttagare i flera länder i västvärlden.
[2]

Debatten handlade också om ökad regional
integration och att nationsgränserna fick allt
mindre praktisk betydelse efterhand som länder
blev allt mer sammanflätade. Det gällde inte
minst i Europa, där EU-samarbetet bidrog till
att rörligheten ökade och invånarna allt oftare
flyttade över statsgränser för att bo, arbeta och
studera. Kritikerna hävdade att detta främst
gynnade en liten elit och att näringslivets
intressen alltför ofta sattes före medborgarnas.
Röster höjdes om att demokratin och den
nationella självbestämmanderätten urholkades
när mer inflytande koncentrerades till EU:s
olika institutioner.
Finanskrisen 2008 markerade ett nytt
skifte i diskussionerna om globaliseringen. I
forskarvärlden gled fokus över mot de obalanser
och den polarisering utvecklingen hade medfört.

Arbetsdelning mellan länder, regioner och
världsdelar förändrades och förstärktes
i
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terrordåd och otillräckligt politiskt ledarskap
i kölvattnet av finanskrisen och den globala
flyktingsituationen. Det bidrar till ett ökat
motstånd mot frihandel, fria kapitalrörelser och
internationell migration – centrala drivkrafter
i globaliseringen. Missnöjet underminerar
de politiska samarbetsrelationerna mellan
länderna i västvärlden och sätter utvecklingen
mot en fortsatt globalisering under press. Det
pågår en närmast kulturell motreaktion i delar
av befolkningen – framförallt bland äldre män
med kortare utbildning.[7]

[4] Det handlade dels om obalanser mellan
låntagare och långivare i olika delar av Europa
och mellan USA och Kina, dels om de ökade
skillnaderna i inkomster och förmögenheter
mellan de allra rikaste och resten av befolkningen
både mellan och inom länder.
Globaliseringen idag

Globaliseringen har saktat in i flera avseenden
och vissa ekonomer menar att årtionden av
”hyperglobalisering” är över och att vi nu rör oss
in i en långsammare fas. Under många år ökade
exempelvis handeln med varor mellan länder
ungefär dubbelt så snabbt som den ekonomiska
tillväxten i världen. Förhållandet bröts under
finanskrisen 2016 blev det femte året i rad där
världshandeln istället bara växte på nivå med
världsekonomin. Under 2017 skedde en viss
emellertid återhämtning, men det är en öppen
fråga vad som kommer att hända längre fram
med tanke på de handelspolitiska spänningarna
mellan exempelvis USA och Kina.[5]

Dessa känner i många fall inte igen sig i
de individorienterade och kosmopolitiska
värderingar som utgör normen bland den
högutbildade och urbana klassen i de större
städerna. Globaliseringen uppfattas som ett
växande hot mot deras självbild och sätt att leva.
Donald Trumps framgång i det amerikanska
presidentvalet och folkomröstningen om
Storbritanniens medlemskap i EU sommaren
2016, som slutade med att en majoritet röstade
för utträde ur unionen är några exempel.

Inbromsningen har bland annat kopplats till
omställningen mot en mer konsumtionsledd
ekonomi i Kina. Tillverkning har börjat
flyttas tillbaka till högkostnadsländer, som ett
resultat av stigande löner i framför allt Kina.
Anledningen är dels att produktionen läggs
så nära slutkonsumenterna som möjligt när
skillnader i produktionsomkostnader minskar,
dels att det finns synergieffekter att hämta av att
förlägga utveckling och produktion i närheten
av varandra.[6] Vissa menar att tilltagande
automatisering och robotisering inom industrin
minskar efterfrågan på lågavlönad arbetskraft
och därmed behovet av långa globala
försörjningskedjor.

Globala värderingar?

Diskussionen om hur kulturer, livsåskådningar,
värderingar
och
verklighetsuppfattningar
påverkas av globaliseringen har intensifierats.
Motståndet har ökat mot värderingar som vissa
länder och grupper uppfattar som synonymt med
en västerländsk verklighetsuppfattning. Under
hösten 2015 valde exempelvis FN att stryka
homosexuellas rättigheter från organisationens
globala utvecklingsmål efter påstötningar från
Saudiarabien.[8]
Situationen förstärks av pågående förskjutning
av politisk och ekonomisk makt från Europa och
Nordamerika till Kina och andra tillväxtländer.
Ett växande vakuum på den internationella
scenen utnyttjas av regimer i sin strävan att
öka sitt inflytande på västvärldens bekostnad.
Vissa länder, däribland Nordkorea och Iran,
utnyttjar hotet om kärnvapen medan andra,
såsom Saudiarabien och Ryssland använder

Politiskt missnöje

Fokus i globaliseringsdebatten har flyttats till ett
växande politiska missnöje i många länder. Med
bakgrund i ökad arbetslöshet bland lågutbildade
som ser att arbetstillfällen försvinner utomlands,
i kombination med en växande rädsla för nya
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Globaliseringens påverkan nationellt och
lokalt

sina fossila bränslen som påtryckningsmedel i
förhandlingar.

Som ett litet exportberoende land har
globaliseringen ett avgörande inflytande på
den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det
visar sig bland annat i den kraftiga ökningen
av den gränsöverskridande handeln och i
direktinvesteringarna till och från utlandet
sedan 1970-talet.

Migrationsströmmar

2015 års stora tillströmning av asylsökande
i Sverige och Helsingborg bestod dels av
människor på flykt från konflikter och
klimatförändringar, och dels människor som
sökte sig till bättre levnadsförhållanden. Den
ökade tillströmningen till Sverige sammanföll
med att Schengensamarbetet med en gemensam
yttre gräns inte klarade det ökade trycket
samtidigt med att Dublinförordningen sattes ur
spel. Strömmen av nya asylsökande till Europa
har sedan dess minskat kraftigt– från 630 000
personer första halvåret 2016 till drygt 280 000
första halvåret 2018. Många länder, bland annat
Sverige, har infört gränskontroller och skärpt
kraven för att få asyl och uppehållstillstånd.
EU har även ingått ett avtal med Turkiet om att
skicka tillbaka flyktingar och migranter som
kommer till Grekland.

Sverige tillhör på flera sätt globaliseringens
vinnare. En betydande faktor är att det svenska
näringslivet har blivit allt mer konkurrensutsatt
från utlandet. Det innebär att företagen löpande
har tvingats öka värdet av medarbetarnas arbete
genom rationaliseringar, produktutveckling
och innovation för att överleva på den
globala marknaden. Detta har skapat fler
högavlönade arbeten i kunskapsintensiva delar
av tjänstesektorn och industrin. Samtidigt
har globaliseringen tvingat företag med låg
konkurrenskraft att dra ner på verksamheten,
vilket har frigjort arbetskraft till nytta för andra
mer produktiva delar av näringslivet. De stora
exportföretagen har i flera fall haft en mycket
stor värdetillväxt de senaste årtiondena.

Minskningen av asylsökande till Sverige syntes
tydligt redan 2016 då cirka 29 000 personer
sökte asyl vilket kan jämföras med cirka 160 000
året innan. 2018 hamnade antalet asylsökande
på 21 500.[9]

Den skånska produktivitetskommissionen har
pekat ut skillnader i företagens exportvolymer
som en förklaring till varför produktiviteten och
tillväxten är högre i t ex Stockholmsregionen
än i Skåne.[10] Dessutom utgör tillgången
till kvalificerad arbetskraft en faktor för
multinationella företags lokalisering av
forskningsoch
utvecklingsverksamhet.
Helsingborg har liksom Skåne som helhet en
lägre andel högutbildade[11] förvärvsarbetande
än Stockholmsregionen. Det gäller även
de med naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar, som bidrar till mycket av
innovationsutvecklingen inom näringslivet.

Figur 1: Antal asylsökande till Sverige 20092017
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största från utlandet till Helsingborg och hänger
till stor del ihop med ett behov av ingenjörer
och IT-kompetens hos större arbetsgivare i
Helsingborg. Det största inflyttningslandet är
Syrien vilket mer hänger samman med den ovan
beskrivna flyktingsituationen.

[7] Inglehart F Ronald, Norris Pippa 2016.
Trump, Brexit, and the Rise of Populism:
Economic Have-Nots and Cultural Backlash.
Harvard Kennedy School.

[8] Independent, 29 september 2015. Saudi
Arabia insists UN keeps LGBT rights out of its
development goals
[9] Migrationsverket 2019. Inkomna
ansökningar om asyl 2014-2018

[10] Johansson Pernilla 2017. Produktivitetens
nya geografi – tillväxt och produktivitet i svenska
regioner med fokus på Skåne
[11] Högutbildade omfattar de med minst tre
års eftergymnasial utbildning

Figur 3: Topp 3 inflyttning från länder till
Helsingborg 2015 till 2017

Figurer

Figur 1 – Källa: Migrationsverket 2019
Figur 2 – Källa: SCB 2018
Figur 3 – Källa: SCB 2018
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Demografiska förändringar
Världens befolkning växer snabbt, med fler unga samtidigt som antalet äldre är fler än någonsin.
Konsekvensen är åldrande befolkningar och en ökande försörjningsbörda i de flesta hög- och
medelinkomstländer, samtidigt som många låginkomstländer har stora och unga befolkningar
med dåliga ekonomiska förutsättningar. I jakt på bättre livsvillkor kommer den ekonomiska
migrationen att fortsätta vara hög.
I Sverige blir vi allt fler, samtidigt som vi blir allt äldre. Med mindre andel i arbetsför ålder innebär
detta att det är färre som ska försörja fler framöver. Helsingborg är samtidigt en av Sveriges
befolkningsmässigt snabbast växande kommuner, både i form av inflyttning från andra delar av
landet och internationell migration.

1. Konsekvenser för Helsingborg
Färre i arbetsför ålder ska försörja fler unga
och äldre

Här under hittar du konsekvenser för
Helsingborg till följd av de demografiska
förändringarna. Syftet är att ge en
snabb överblick av de mest uttalade
konsekvenserna. Under varje stycke
finns länkar till brännpunkter med
fokus på utvecklingen i Helsingborg och
den nära omvärlden under de närmaste
åren. Konsekvenserna kan användas
som ett stöd i verksamhetsplaneringen,
där du tittar på hur dessa påverkar just
din verksamhet. Läs mer om hur du kan
använda Trend- och omvärldsanalysen i din
verksamhetsplanering här.

För att finansiera den ökande efterfrågan på
välfärdstjänster behövs fler förvärvsarbetande
som betalar skatt. Samtidigt som andelen
yngre och äldre ökar i Helsingborg, minskar
andelen i arbetsför ålder (20-64 år) framöver.
Denna minskning är inte alarmerande stor,
men förväntas ske parallellt som efterfrågan på
arbetskraft i närområdet ökar.
Läs mer i ”Ökade välfärdskostnader” och ”Stressat
och pressat samhälle”
Många nya invånare söker sig hit i jakt på
trygghet och bättre livsmöjligheter

Vi blir allt fler, med en större andel unga och
äldre

En stor del av invandringen består idag av
anhörig- och asylinvandring från länder i
Mellanöstern, Afrika och Asien. Mellan 2018
till och med 2022 beräknas drygt 300 000
personer söka uppehållstillstånd i Sverige som
asylansökande eller anhörig till någon redan
boende i landet. Denna invandring skiljer sig
från exempelvis arbetskraftsinvandring genom
att medföra ett större åtagande för kommunen.

I Helsingborg förväntas de äldre i åldern 80+
öka allra mest som andel av befolkningen, vilket
är centralt då de allra äldsta belastar välfärden
betydligt mer än någon annan grupp. Räknat i
antal ökar emellertid barn och unga i Helsingborg
ungefär tre gånger så mycket som den äldsta
befolkningsgruppen fram till 2025 och dubbelt
så mycket fram till 2035. Det får stor betydelse
då även barn och unga kräver betydligt mer av
stadens och samhällets resurser än personer i
arbetsför ålder.

Läs mer i ”Integrationsutmaningar”

Läs mer i “Allt fler unga och äldre.”
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Trycket på stadskärnan och omlandet ökar
när allt fler vill bo i staden

Den åldrande befolkningen
Samtidigt som färre barn än tidigare föds
per kvinna, lever människor längre i alla
världsdelar. Vid 90-talets mitt kunde nyfödda
i genomsnitt förväntas leva tills de blev 65 år,
idag har snittet ökat till 70 år och 2035 kan
nyfödda se fram emot att leva i genomsnitt 75
år. Förklaringar till detta kan vara ökat välstånd
och en förbättrad hälsosituation i de flesta delar
av världen. Utvecklingen har på sistone varit
särskilt tydlig i Afrika, där barnadödligheten
har minskat mer än på någon annan kontinent
sedan årtusendeskiftet.[2]

Just nu upplever kommunen en stark
befolkningsökning,
vilket
följer
en
urbaniseringstrend
där
människor
och
ekonomisk aktivitet koncentreras till städer.
Utvecklingen ger i dagsläget främst ett tryck
på innerstaden och stadsnära boendemiljöer.
Samtidigt ses en ökad geografisk uppdelning
av var människor från olika sociala grupper bor
och rör sig i vardagen.
Läs mer i ”Invånarna i skilda världar” och ”Ökad
konkurrens om mark”

Världens befolkning åldras när människor lever
längre och kvinnor föder färre barn. Utvecklingen
har varit särskilt tydlig i Europa, Nordamerika
och Asien. Längst har den gått i bland annat
Japan, Tyskland och Italien, där mellan en
femtedel och en fjärdedel av befolkningen i dag
är över 64 år. Andelen förväntas växa till nära en
tredjedel fram till 2035, med stora utmaningar
för välfärd och tillväxt som följd. Utmaningarna
förväntas också bli stora i medelinkomstländer
som Kina och Thailand, som åldras mycket
snabbt och därför riskerar att bli ”gamla innan
de hinner bli rika”.

2. Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning
kring megatrenden, med bakgrund och
nulägesbild.
Världens befolkning ökar men i långsammare
takt
Världens befolkning har vuxit snabbt under de
senaste årtiondena och dagens 7,6 miljarder
människor väntas öka till nära 10 miljarder
fram till 2050. Den största befolkningstillväxten
förväntas i Afrika och Asien, med ökningar på 1
200 miljoner respektive 700 miljoner invånare. I
den motsatta ändan av skalan ligger Europa som
enda kontinent där befolkningen väntas minska
något.

Snabb befolkningstillväxt leder till fortsatt
migration och urbanisering

Utmaningen som åldrande befolkningar för
med sig i hög- och medelinkomstländer bleknar
emellertid jämfört med de samhällsproblem
fattiga länder med en stor befolkningstillväxt och
en hög andel unga står inför. Det gäller framför
allt ett antal länder i Afrika söder om Sahara, där
barn under 15 år i vissa fall utgör mer än halva
befolkningen. Att hitta ekonomiskt uppehälle
och meningsfull sysselsättning åt dessa unga är
framöver centrala frågor för dessa länder. I andra
länder innebär befolkningsökningen att den
ekonomiska tillväxten inte räcker till för att öka
välståndet per invånare, och att arbetslösheten
hålls kvar på höga nivåer. Det gäller bland annat
en rad länder i Mellanöstern och Nordafrika, till
exempel Egypten och Tunisien.

En global trend är att ökningstakten långsamt
saktar in, och att det föds allt färre barn per
kvinna i en majoritet av världens länder.[1]
Forskningen visar att detta sker när fler barn
överlever till vuxen ålder, och när de inte
längre behövs som arbetskraft för familjens
försörjning. Kopplingar görs också till kvinnors
utbildningsnivå och deltagande i arbetslivet,
samt tillgången till preventivmedel och
familjeplanering.
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Helsingborg, när både äldre och unga utgör en
växande andel av befolkningen.

Globaliseringen medför att dessa utmaningar
påverkar Sverige och andra rika länder. När ett
ökat antal flyktingar och migranter söker sig
till bättre livsvillkor, innebär det utmaningar
att integrera nyanlända på arbets- och
boendemarknaderna samt växande politiskt
missnöje och ökade spänningar på den
internationella politiska arenan.

Figur 1: Befolkningsutveckling (%) 1990-2018 i
Helsingborg och riket

Den globala befolkningsökningen leder ofta
till en snabb urbanisering. Tydligast blir detta
i Afrika och Asien, men tendensen går att
spåra i Sverige och norra Europa. Mönstret
i många utvecklingsländer är att människor
flyttar från landsbygd till stad, och från mindre
städer till större. I Sverige handlar det istället
om att städerna växer medan befolkningen på
landsbygden är mer eller mindre konstant.[3]

Figur 2: Befolkningsökning Helsingborg 19902018

Demografisk utveckling i Sverige och
Helsingborg

Sverige tillhör en grupp höginkomstländer med
en något yngre befolkning, där befolkningen
samtidigt åldras långsammare. Befolkningen
i Helsingborg väntas dessutom åldras något
långsammare än i Sverige som helhet.
Helsingborgarnas medelålder förväntas öka
med närmare ett år till 41,5 år fram till 2035,
jämfört med till 42,5 år för rikets som helhet.

De
senaste
årens
asylinvandring
är
en
huvudförklaring
till
den
stora
befolkningsökningen i Sverige. Anvisningslagen
från 2016 bidrog till en jämnare fördelning av
asylsökande mellan kommunerna jämfört med
tidigare. Många mindre kommuner fick därför en
relativt stor befolkningsökning under 2016 och
2017, men frågan är hur länge de stannar kvar
där. Statistiska centralbyrån (SCB) visar i sin
rapport att asylinvandrare efter några år i landet
tenderade att söka sig till storstadsregioner och
större städer.[5] Om mönstret kvarstår innebär
det en fortsatt omflyttning från övriga Sverige
till Skåne, samt från mindre skånska kommuner
till Helsingborg och Malmö. Detta gör att även
om invandringen till Sverige avtagit sedan 2016

Helsingborgs befolkning har vuxit mycket under
senare år och förväntas fortsätta växa med
nära 30 000 invånare fram till 2035. Ökningen
väntas bli störst bland äldre och yngre medan
åldersgruppen med flest sysselsatta 20-64
år, väntas minska som andel av den totala
befolkningen.
Att befolkningen åldras långsammare i
Helsingborg innebär inte att försörjningskvoten
förväntas öka mindre här än i Sverige som
helhet.[4] Det beror främst på att andelen barn
och unga ökar snabbare i Helsingborg och att
det äter upp effekten av att staden sannolikt
kommer att ha en lägre andel äldre än riket. Den
demografiska utmaningen blir därmed dubbel i
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god ekonomi behövs effektiviseringar av
verksamheter, bromsad kostnadsutveckling
och/eller höjd skatt. Detta gäller också för
Helsingborg som trots ett relativt gynnsamt
ekonomiskt utgångsläge kommer påverkas
mycket påtagligt.

kan inflyttningen av nyligen invandrade till
Helsingborg pågå i ytterligare år.

Tips! Mer om Helsingborgs demografi hittar
du i Perspektiv Helsingborg som du når via
Helsingborg idag

Tips! Mer om konjunkturläget för Sverige
och Helsingborg hittar du i en längre text
från avdelningen för ekonomi och styrning,
Helsingborgs stad som du når via Helsingborg
idag

Demografin påverkar den kommunala
ekonomin

Under ett antal år har svensk ekonomi haft
en hög tillväxttakt. Drivkrafterna bakom
den ekonomiska utvecklingen är i huvudsak
inhemska och beror till stor del på att Sveriges
befolkning ökat markant under kort tid.
Resultatet har varit en stigande inhemsk
konsumtion, ökad sysselsättning, förstärkt BNP
och ett starkare skatteunderlag. Tillväxttakten
väntas ha nått sin topp 2018 och förväntas
nu mattas av vilket påverkar de offentliga
finanserna.

Referenser

[1] UN 2017. World Population Prospects The
2017 Revision. New York.
[2] Ibid

[3] SCB 2015. Urbanisering – från land till stad.
[4] Försörjningsbördan anger hur många
de som är sysselsatta behöver försörja i
genomsnitt.

Kommunernas ekonomiska situation är känslig
för variationer i demografin. Det tydligaste
exemplet är antalet barn och äldre som direkt
kopplas till behov av skola, vård och omsorg.
Helsingborgs investeringsplan för 2019 till
2025 innehåller investeringar för 6,3 miljarder
för att möta behoven.

[5] Statistiska centralbyrån 2016. Integration –
flyktningars flyttmönster i Sverige
Figurer
Figur 1 – Källa: Migrationsverket 2019

Kommunernas skatteintäkter väntas inte öka
tillräckligt mycket för att kunna finansiera
kommande kostnader för befolkningstillväxten
och förändringarna i ålderssammansättning.
Skälet är förändringar i befolkningsstrukturen
som i sin tur påverkar sysselsättning och
arbetslöshet. Grupper med hög sysselsättning
väntas minska medan andra grupper med
historiskt sätt lägre sysselsättningsnivåer ökar.
Flyktingar och deras anhöriga är en sådan grupp
där det finns mycket utrymme för att ökad
sysselsättning vilket skulle höja ekonomins
potentiella nivå.

Figur 2 – Källa: SCB 2018
Figur 3 – Källa: SCB 2018

De demografiska förändringarna leder till
att kostnaderna ökar mer än intäkterna för
kommunerna. För att behålla en långsiktigt
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Värderingsförändringar
Globalt sett är tendensen att traditionella, grupporienterade värderingar får ge vika för mer
individorienterade, i takt med att välståndet ökar och utbildningsnivån höjs. Men utvecklingen går
långsamt och krig, kriser och konflikter innebär ofta bakslag.
I Sverige finns det tecken på att ungdomar är mer värdekonservativa än tidigare generationer.
Samtidigt beskrivs landet i internationella jämförelser som det land i världen där värderingar
kopplade till valfrihet, jämställdhet, självbestämmande och medbestämmande värderas högst.

1. Konsekvenser för Helsingborg
Flexiblare arbetsgivare önskas

Här under hittar du konsekvenser
för
Helsingborg
till
följd
av
värderingsförändringarna.
Syftet
är
att ge en snabb överblick av de mest
uttalade konsekvenserna. Under varje
stycke finns länkar till brännpunkter med
fokus på utvecklingen i Helsingborg och
den nära omvärlden under de närmaste
åren. Konsekvenserna kan användas
som ett stöd i verksamhetsplaneringen,
där du tittar på hur dessa påverkar just
din verksamhet. Läs mer om hur du kan
använda Trend- och omvärldsanalysen i din
verksamhetsplanering här.

Med större konkurrens om kompetensen
behöver organisationer arbeta mer med sin
attraktivitet. Om man inte kan konkurrera med
lönen så blir att erbjuda attraktiva tjänster
i vidare mening en nyckelfråga. Det handlar
exempelvis om att ha kul på jobbet, att göra
något meningsfullt och att kunna vara med
och påverka arbetets utformning. Med ökad
konkurrens om rätt kompetens blir det allt
viktigare att kunna bemöta medarbetares högre
krav på inflytande och flexibilitet.
Läs mer i ”Ökade förväntningar” och ”Rätt
förmåga på rätt plats”

Invånarnas krav på individanpassade
lösningar ökar

Växande otrygghet och polarisering

Förändrade värderingar i kombination med
en snabb teknikutveckling bidrar till ökade
förväntningar, i form av enkel och omedelbar
behovstillfredsställelse, oavsett var eller när
behovet uppstår. I takt med att de digitala
tjänsterna blir fler, bättre anpassade och
omedelbart tillgängliga ställer människor
högre krav på kvalitet och tillgänglighet i
individanpassade tjänster.

Klyftorna har vuxit mellan yngre och äldre
generationer, mellan stad och land samt inrikesoch utrikesfödda. Till viss del handlar det om att
de med goda inkomster och förmögenhet har
dragit ifrån. Men det handlar också om en ökad
geografisk uppdelning av var människor från
olika sociala grupper bor och rör sig i vardagen.
Detta kan leda till en känsla av ökad otrygghet,
minskad samhörighet och minskad social

Läs mer i ”Ökade förväntningar”
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rörlighet. Skillnaderna försvårar möjligheterna
för en socialt hållbar utveckling.

därifrån har visat att värderingar inte är uttryck
för en slumpmässig kulturell eller religiös
utveckling under historiens gång. De speglar
istället i hög grad den sociala och ekonomiska
utvecklingsnivån i samhället. Hypotesen är
att de följer samma lagar som evolutionen och
att de därför reflekterar det sociala samspel
som ger bäst förutsättningar för överlevnad
och fortplantning i en given miljö. Människors
värderingar påverkas således av faktorer
som ekonomisk trygghet, utbildningsnivå och
tillgången till sociala nätverk. Det centrala blir
då den nytta värderingar har för individer och
grupper beroende på de omständigheter de
lever under.[2]

Läs mer i ”Invånarna i skilda världar” och
”Integrationsutmaningar”
Informationsöverflöd och brustet förtroende

Allt större skillnader i invånarnas värderingar
påverkar tilliten i samhället. Vissa grupper har en
klart lägre tillit än genomsnittet, och skillnaderna
har ökat mellan olika grupper över tid. Vi lever
dessutom i en tid av informationsöverflöd
och snabbt förändrade medievanor. Mängden
information som publiceras för varje år ökar,
och med nya sätt att kommunicera ökar antalet
mediekanaler. Samtidigt blir det allt svårare
att nå ut till medborgarna med en eroderad
trovärdighet och ökande relativism när olika
nyhetskällor motsäger varandra.

Det betyder till exempel att människor som
lever under knappa villkor i ett traditionellt
jordbrukssamhälle
inte
nödvändigtvis
upplever värderingar kopplade exempelvis
till jämställdhet och valfrihet som särskilt
användbara. På motsvarande sätt har människor
i rika kunskapssamhällen ofta begränsad nytta
av traditionella sanningar eller privilegier
som inskränker deras möjligheter att ta del av
samhällslivet. Av detta följer också att konflikter,
kriser och katastrofer tenderar att stärka mer
traditionella värderingar, på bekostnad av till
exempel synen på individens frihet och rätten
till självbestämmande.[3]

Läs mer i ”Svårare att nå ut” och ”Invånarna i
skilda världar”

2. Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning kring
värderingsförändringar, med bakgrund och
nulägesbild.
Att mäta och förstå mänskliga värderingar
Mänskliga värderingar är svåra att mäta och
kvantifiera. Trots det har de stor betydelse för
hur vi väljer att leva våra liv och umgås med andra
människor. Värderingar fungerar som plattform
för hur vi ska tolka information, händelser och
situationer i omvärlden. Samtidigt ger de oss
vägledning om hur vi bör agera och uttrycka oss
i samspelet med andra människor.

Värderingar förändras långsamt och är svåra
att påverka

När ett land utvecklas, och utbildning och
kunskap blir allt viktigare för samhällsekonomin,
förändras hela befolkningens värderingar,
på tvärs av sociala skillnader, mot ett större
fokus på jämlikhet, valfrihet och tolerans. Men
lågutbildade tenderar att påverkas betydligt
mindre än högutbildade, vilket leder till ett
större avstånd i värderingar mellan olika sociala
grupper i samhället. Detta kan möjligen vara en
del av förklaringen till den politiska polarisering
som pågår i Sverige och många andra europeiska
länder.

Den kanske främsta källan till insikt om hur
värderingar förändras och fördelar sig i olika
länder är forskningsnätverket World Value
Survey (WVS) med sekretariat i Stockholm.
WVS inledde sin verksamhet på 1980-talet
och utfrågar löpande människor i nära 100
länder om deras värderingar.[1] Forskning
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invånarnas förmåga att bidra till näringslivets,
forskningens och samhällslivets krav på
nytänkande och förändring.

Forskning har också visat att värderingar ofta
förändras långsamt och att de kan vara svåra
att påverka. Det gäller särskilt värderingar
kopplat till vår syn på livet, som vi ofta lär oss
tidigt i barndomen inom ramen för familjen.
De omfattar bland annat synen på religion och
familjeliv, samt tilliten till myndigheter. Dessa
ärvs därför ofta vidare från generation till
generation, vilket har bekräftats av svenska
studier.[4]

Utvecklingen mot mer individorienterade
värderingar har också skapat ett växande fokus
på lycka, livskvalitet och självförverkligande,
framför allt i den rika delen av världen. Detta har
bidragit till en ökad efterfrågan på upplevelser,
identitetsmarkörer och hållbarhet under de
senaste årtiondena. Resultatet har varit en ökad
konsumtion av bland annat resor, välbefinnande,
kulturliv, smakupplevelser, statusprodukter
samt ekologiska och miljösmarta lösningar och
produkter.

Andra typer av värderingar där inlärningen
inte är begränsad till de tidiga barndomsåren
har visat sig vara lättare att förändra i vuxen
ålder. De omfattar bland annat vår syn på
valfrihet och jämställdhet samt uppfattningar
om individens rätt till självbestämmande och
medbestämmande. Sådant påverkas bland annat
av den verklighet vi möter i arbetslivet och andra
aktiviteter utanför hemmet och familjesfären.

Värderingar i Sverige och Skåne

Sverige utmärker sig i internationell jämförelse
med att ha världens mest avvikande värderingar:
enligt WVS har svenskarna de starkaste
individorienterade värderingarna, med den
mest positiva synen på sådant som valfrihet
och jämställdhet i världen. Sverige är också
det näst minst religiösa landet efter Japan. Den
snabba befolkningsökningen i fattigare länder
har emellertid inneburit att länder som Sverige
med tydligt sekulära värderingar, står för en allt
mindre andel av jordens invånare.[7]

Individorienterade värderingar ökar

Synsätt som lägger stor vikt vid individen,
valfrihet och jämställdhet kan kallas för
individorienterade värderingar. Dessa står
i kontrast till traditionella, konservativa
värderingar
som
framhäver
gruppens
betydelse – även om det sker på bekostnad av
individens möjligheter att forma sitt liv och
delta i samhällslivet på lika villkor som andra.
Den globala trenden är att individorienterade
värderingar har vuxit sig starkare och att
traditionella mer konservativa har försvagats
i ett längre perspektiv.[5] Utvecklingen är
emellertid ojämnt fördelad och följer i stort sett
den ekonomiska och sociala utveckling som
olika länder och regioner har upplevt i modern
tid.

Den tydligt positiva synen på jämlikhet kan
förklara varför det globala metoo-uppropet
fick ett så starkt fäste i just Sverige, där
kvinnor inom olika yrkesgrupper tillsammans
vittnar om ojämlika förhållanden och
trakasserier. Omfattningen av vittnesmålen har
internationellt paradoxalt nog gjort att Sveriges
rykte som världens mest jämställda land fått sig
en törn.
Enligt Kairos Future har det skett en märkbar
förändring av svenska ungdomars värderingar i
mer traditionell riktning under senare år. Samma
utveckling kan spåras även i andra länder i
Västvärlden.[8] Förklaringar som lyfts fram
bottnar bland annat i ungdomarnas upplevelser
av finanskrisen och en dubbel påverkan av

Individorienterade värderingar är i mångt
och mycket en förutsättning för självständigt
tänkande och öppenhet för nya impulser och
idéer. De blir på så vis också en förutsättning
för kreativitet och innovation.[6] Detta är
centralt i ett kunskapssamhälle som Sverige
där framtidsutsikterna till stor del bestäms av
43

Figur 1: Andel (%) som ser ljust på sin framtid
2012

globaliseringen.

Finanskrisen innebar att fler barn och unga
fick känna på ekonomisk osäkerhet vilket
har påverkat deras syn på livet. Fler unga
vuxna lägger nu vikt vid familjelivet och
grupptillhörigheter än tidigare generationer.
Svenska ungdomar förhåller sig också till mer
traditionella värderingar i mötet med ungdomar
med ursprung i andra delar av världen. Dessutom
sker en demografisk förändring i befolkningen
som verkar i samma riktning, när allt fler har
bakgrund i länder där mer värdekonservativa
värderingar dominerar.

Figur 2: Andel (%) som ser ljust på sin framtid
2016

Samtidigt är ungdomar och unga vuxna mer
toleranta mot personer av annan bakgrund
än tidigare generationer. Det är kanske inte
så konstigt med tanke på att det är betydligt
vanligare än förr att de har haft många
klasskamrater med invandrarbakgrund. De
yngre generationerna är vidare betydligt mer
känsliga för kränkningar och mer benägna till
censur för att skydda minoritetsgrupper mot
kränkande behandling. [9]
Stödet för demokrati, som tidigare varit starkt,
har börjat minska bland yngre svenskar. I
åldersgruppen 18-29 menar 30 procent att det
vore bra om Sverige styrdes av en stark ledare
snarare än en demokratiskt vald regering och
riksdag. Vad detta beror på är inte helt klarlagt,
men en möjlighet är att det kan kopplas till
en minskad acceptans för kompromisser och
förhandlingslösningar som länge präglat den
svenska demokratin. [10]
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Figur 1 – Källa: Region Skåne 2012. Hur mår
barn och unga i Helsingborg – resultat från
folkhälsoenkät Barn och unga i Skåne 2012
Figur 2 – Källa: Region Skåne 2016. Hur mår
barn och unga i Helsingborg – resultat från
folkhälsoenkät Barn och unga i Skåne 2016
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Teknikutveckling
Digitalisering och utveckling av ny teknik påverkar företag, organisationer och individer i hela
världen, inklusive Sverige och Helsingborg. Utvecklingen förändrar vårt sätt att leva, både i arbetet
och på fritiden.
Arbetsmarknaden står inför stora förändringar i takt med att automation och robotisering gör
tidigare tjänster överflödiga, samtidigt som det kommer att efterfrågas alltmer specialiserad
kompetens och många existerande yrken kommer förändras i grunden. Med ökad användning av
digitala lösningar i alla sektorer i samhället så ökar förväntningarna på kommunens tjänster.

1. Konsekvenser för Helsingborg
Kompetensförsörjning i en föränderlig värld

Här under hittar du konsekvenser för
Helsingborg till följd av teknikutvecklingen.
Syftet är att ge en snabb överblick av de
mest uttalade konsekvenserna. Under varje
stycke finns länkar till brännpunkter med
fokus på utvecklingen i Helsingborg och
den nära omvärlden under de närmaste
åren. Konsekvenserna kan användas
som ett stöd i verksamhetsplaneringen,
där du tittar på hur dessa påverkar just
din verksamhet. Läs mer om hur du kan
använda Trend- och omvärldsanalysen i din
verksamhetsplanering här.

Teknikutvecklingen ställer stora krav på
utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser
för morgondagens arbetsmarknad. Utmaningen
består i att uppfylla kompetensbehoven på en
föränderlig och oviss arbetsmarknad, både
för unga som ska in på arbetsmarknaden och
för äldre som behöver kompetensutvecklas.
Även om många arbetsuppgifter automatiseras
och artificiell intelligens sprider sig så krävs
kompetens för att hantera, anpassa och utveckla
tekniken och dess möjligheter.
Läs mer i ”Rätt förmåga på rätt plats”, ”Allt
fler unga och äldre” och ”Stressat och pressat
samhälle”

Arbetsmarknaden förändras när
arbetsuppgifter automatiseras
I teknikutvecklingens spår ses en ökad
automatisering på arbetsmarknaden. Det
finns många bud på vilka och hur många jobb
som påverkas, men det förväntas ingen större
neddragning av arbetstillfällen i närtid. I takt
med att specifika arbetsuppgifter automatiseras
skapas nya möjligheter, tjänster och behov. Nya
former av arbetsuppgifter och yrkeskategorier
utvecklas, framförallt för att hantera alltmer
komplexa system och arbetsuppgifter.

Ökade förväntningar på kommunens tjänster
En växande spridning och användning av
mobil teknik och digitala lösningar gör att
helsingborgarna i högre grad än tidigare förväntar
sig enkla, omedelbara och situationsanpassade
lösningar för deras behov. Det får konsekvenser
för upplevelsen av kommunens verksamheter
liksom för upplevelsen av hur det är att leva och
bo i staden.
Läs mer i ”Ökande förväntningar”

Läs mer i ”Rätt förmåga på rätt plats”
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Förändrad markanvändning och ökad
sårbarhet

företag, organisationer och individer i hela
världen, inklusive Sverige och Helsingborg.
I ett samhällsperspektiv är det intressanta
med ny teknik vad den konkret betyder för
medborgarnas hälsa, välstånd och välfärd.

Med ny teknik och digitala lösningar förändras
markanvändningen för allt ifrån jordbruk och
industri till handel och infrastruktur. Just nu ses
ett ökat behov av ytor för transport och logistik
i takt med en ökad e-handel, men det kan även
innebära ett minskat behov av ytor för parkering,
fysiska butiker och ytkrävande verksamheter
med en lägre produktivitet. Samtidigt medför
fler digitala och uppkopplade lösningar och en
ökad sårbarhet både för samhället och individen.
En förändrad brottslighet, med id-kapning
och hackning av saker såväl som tjänster är en
möjlig konsekvens.

Det är inte möjligt att ge en heltäckande
bild av den samlade teknikutvecklingen på
några få sidor. Men det kan konstateras att
konsekvenserna av utvecklingen med stor
sannolikhet kommer att bli särskilt tydlig för
arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvården,
för klimat- och miljöarbetet, och inom transport
och mobilitet.
Teknikutveckling och arbetsmarknaden

Läs mer i ”Ökad sårbarhet” och ”Ökad konkurrens
om mark”

Arbetsmarknaden påverkas genom en tilltagande
automatisering och robotisering av mänskliga
arbetsuppgifter. Stiftelsen för strategisk
forskning har i en rapport beskrivit hur hälften
av alla nuvarande arbeten kan försvinna fram
till 2035 till följd av teknikutvecklingen.[1] I
gengäld förväntas det skapas nya arbetstillfällen
inom andra områden. Frågan blir om tillväxten
av nya arbeten kommer att ske i samma takt
som arbetsplatser försvinner.

2. Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning
kring Teknikutveckling, med bakgrund och
nulägesbild.
Teknikutvecklingen förändrar världen
Teknikutvecklingen är en central drivkraft
för nya innovationer, produkter och lösningar
som i sin tur leder till ökad produktivitet och
ekonomisk tillväxt. Ny teknik bidrar inte bara
till ett ökat välstånd utan förändrar också vårt
sätt att leva och hur vi uppfattar vår omvärld,
vilket exempelvis utvecklingen av internet och
den ökade användningen av digitala tjänster
visar. Lösningen på många samhällsutmaningar
beror på Sveriges och andra länders förmåga att
använda ny och existerande teknik. Samtidigt
kan ny teknik ibland missbrukas och medföra
nya risker.

Omställningen
ställer
stora
krav
på
utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser
för morgondagens arbetsmarknad. Vissa forskare
menar att utvecklingen inte nödvändigtvis
utgör ett problem med tanke på den krympande
arbetsstyrkan i många utvecklade länder, och
att utmaningen främst består i att se till att
befolkningen får de kompetenser som efterfrågas
i framtiden. En annan fråga gäller i vilken grad
samhället kommer efterfråga och accepterar
automatisering. Redan idag är piloter i det
närmaste överflödiga men är flygpassagerarna
beredda att låta datorn helt ersätta piloterna?

Huvudspåren i dagens teknikutveckling
kan
sammanfattas
under
rubrikerna
digitalisering
och
automatisering
samt
bioteknik
och
materialutveckling.
Den
snabba
förändringstakten
inom
dessa
områden får avgörande konsekvenser för

Teknikutveckling inom hälso- och
sjukvårdssektorn

Hälso- och sjukvården i hela världen brottas i
dag med långsiktigt stora kostnadsökningar.
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bättre anpassade efter den situation människor
befinner sig i. Det driver på efterfrågan och
utvecklingen av nya produkter och tjänster
som minskar friktionen i vardagen och gör livet
lättare. Resultatet är ökade förväntningar på
god service och enkel behovstillfredsställelse
bland kunder och användare.[3]

Det beror dels på åldrande befolkningar
och fler och dyrare behandlingsmöjligheter,
men kanske i ännu högre grad på en låg
produktivitetsutveckling jämfört med andra
sektorer.[2] En del forskare menar därför att
utgifterna till hälso- och sjukvården på lång
sikt kan komma att sluka mer än hälften av
bruttonationalprodukten.
Framsteg
inom
bioteknik, it och robotteknik skulle kunna
ändra på detta. Exempel är utvecklingen av
internetbaserade vårdcentraler, intelligenta
expertsystem och robotar som på olika sätt kan
bidra till att rationalisera arbetet inom hälsooch sjukvården. Mycket tyder på att tekniken
kommer att göra det möjligt att individualisera
diagnostik, behandling och uppföljning på ett
helt annat sätt än i dag. Samtidigt förväntas
hälso- och sjukvårdens fokus flytta från
behandling till förebyggande.

Teknikutvecklingen i Sverige och Skåne

Sverige har under många år varit ett av de
länder i världen som lägger störst andel av
bruttonationalprodukten (BNP) på forskning
och utveckling. I början av 2000-talet låg
Sverige på andra plats i världsrankingen med
3,9 procent av BNP, och låg vid den senaste
mätning 2016 på tredje plats med 3,3 procent
av BNP. Sverige ligger dessutom i topp inom
EU.[4] Störst satsningar inom landet görs i
Stockholmsregionen, därefter kommer Västra
Götalandsregionen och Skåne.

Teknikutveckling, mobilitet och
kommunikation

I Skåne är mycket av satsningarna koncentrerat
till Lunds universitet samt medicinalindustrin
och it-klustret i sydväst. Detta har resulterat
i många tekniska innovationer som under
årens lopp haft stor betydelse för företag i
Skåne och Helsingborg. ESS och Max IV är
investeringar som förväntas få stor betydelsen
för materialforskningen och utvecklingen av ny
teknik på området.

Mobiliteten och transportbehovet ökar.
Utvecklingen inom material och it gör det
möjlig att skapa nya fordon som bättre uppfyller
individers, företags och myndigheters krav
på snabba, enkla, billiga och miljövänliga
transporter. Effektivare och billigare batterier
gör det möjligt att köra längre på el, samtidigt
som fullständigt självkörande bilar kommer
närmare produktion för massmarknaden.
Tekniken har gjort det möjligt att skapa nya
affärsmodeller som utmanar vårt sätt att se på
mobilitet.

Kommuner och landsting står för knappt 2
procent av Sveriges utgifter för forskning och
utveckling. Skånska kommuner och landsting
lägger mer pengar på forskning och utveckling i
jämförelse med andra storstadslän.[5]

Teknikutvecklingen bidrar till nya lösningar
och förändrade metoder men har också en
direkt påverkan på vårt sätt att leva och förhålla
oss till omvärlden. Det gäller framför allt den
snabba utvecklingen av internet och mobil
kommunikation under de senaste årtiondena.
Framstegen inom IT har varit så stora att
knappast någon del av människors vardag är
opåverkad. Den ökade användningen av mobil
teknik innebär att fler produkter och tjänster blir
omedelbart tillgängliga, lättare att använda och

I dag får ny teknik snabbt stor global spridning.
Sverige och Helsingborg påverkas därför mer av
teknikutvecklingen i omvärlden än av den som
sker lokalt.
Tips! Mer om teknikutveckling utifrån ett
Helsingborgsperspektiv kan du få genom att
följa Joakim Jardenbergs (tidigare Helsingborgs
stad) dagliga podd #ensakidag.
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Klimat- och miljöförändringar
Under de senaste årtiondena har allt mer uppmärksamhet riktats mot frågor om klimatförändring,
miljöförstöring, minskad biologisk mångfald och överutnyttjande av naturresurser. Gemensamt för
dessa är att de påverkar tillgången på vatten, mat och livsmiljöer för människor och djur världen
över. Liksom de övriga megatrenderna är utmaningarna globala men effekterna kan se väldigt
olika ut på lokal nivå. Parallellt med stora övergripande frågor som resursanvändning behövs det
arbete med konkreta frågor som försämrad närmiljö och vattenförsörjning.
På längre sikt påverkas människor av utvecklingen oavsett var de befinner sig. Helsingborg påverkas
idag till stor del indirekt av klimatförändringarna, men det behövs redan idag en beredskap för en
mer direkt påverkan.

1. Konsekvenser för Helsingborg
Påverkan på infrastruktur och bebyggelse

Här under hittar du konsekvenser för
Helsingborg till följd av klimat- och
miljöförändringar. Syftet är att ge en
snabb överblick av de mest uttalade
konsekvenserna. Under varje stycke utom
de sista tre finns länkar till brännpunkter
med fokus på utvecklingen i Helsingborg
och den nära omvärlden under de närmaste
åren. Konsekvenserna kan användas
som ett stöd i verksamhetsplaneringen,
där du tittar på hur dessa påverkar just
din verksamhet. Läs mer om hur du kan
använda Trend- och omvärldsanalysen i din
verksamhetsplanering här.

För Helsingborgs innebär prognoserna att
hela kustzonen riskerar både ökad erosion och
fler översvämningar som kan orsaka direkta
skador på bebyggelse, företag och infrastruktur.
Vid ökade mängder nederbörd och höjd
grundvattennivå blir dimensioneringen av
avloppssystemen undermålig och behovet av att
översvämningssäkra byggnader ökar.
Läs mer i ”Konkreta klimatförändringar”
Det globala påverkar det lokala
De globala konsekvenserna av ett försämrat
klimat påverkar oss även indirekt. Konflikter och
förändrade livsvillkor i klimatförändringarnas
spår leder till ökade migrationsströmmar
globalt. Sverige har idag en framskjuten
plats inom miljöpolitiken, samtidigt som vårt
globala avtryck är fortsatt stort per invånare.
Utvecklingen kan både innebära att fler länder
tar större ansvar respektive att fler backar ur
sina åtaganden. Hur Sverige och EU ställer sig
till detta får tydliga lokala effekter utifrån det
uppdrag och juridiska ramverk staden verkar
inom.

Planeringen av staden påverkas
Helsingborg är i nationell jämförelse en till ytan
liten och tätbefolkad kommun. Just nu upplever
kommunen en stark befolkningsökning med ett
betydande tryck på innerstaden och stadsnära
boendemiljöer.
Framtidens
förväntade
klimatförändringar påverkar redan idag
konkret planeringen av staden, till exempel
genom bygghöjd i förhållande till havsnivån,
och inbyggd beredskap vid extremregn och
värmeböljor.
Läs mer i ”Konkreta klimatförändringar” och
”Ökad konkurrens om mark”
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Helhetssyn kring
miljöpåverkan

resursanvändning

och

brittiske ekonomen Nicolas Sterns rapport [2]
vars slutsats är att insatser som görs idag för
att begränsa klimatförändringarna är mycket
mindre kostsamma än de som behöver läggas
på att hantera konsekvenserna när den väl slagit
igenom.

Miljö- och klimatförändringar har under
lång tid påverkat jordens ekosystem. Flera
miljöproblem har nått gränsen för vad forskarna
tror att jorden klarar av. Bortom gränsvärdena
har naturen svårare att återhämta sig med flera
negativa konsekvenser för samhället. För att
minska miljöpåverkan behövs en helhetssyn,
riskbedömning och en effektivisering av hur
resurser i samhället används.

Om världen misslyckas med att genomföra
väsentliga begränsningar i utsläppen av
växthusgaser inom de kommande årtiondena
förväntas genomsnittstemperaturen på jorden
att stiga med cirka 4 grader fram till 2100. De
exakta effekterna av detta är svåra att förutsäga
men det är tydligt att det kommer att förändra
villkoren för livet på jorden i grunden.[3] Risken
är stor att utvecklingen blir självförstärkande
och därmed omöjlig att kontrollera. Det är
osäkert om världens länder kommer att
genomföra nödvändiga reformer i tillräcklig
omfattning och hastighet.

Närmiljön påverkas

När ekosystemen utsätts för hårt tryck leder det
till att lokala livsmiljöer försämras, ökad risk
för sjukdomar och minskad biologisk mångfald.
Tydliga lokala konsekvenser för miljön är bland
annat att jordbruk, industri och trafik bidrar till
att vatten- och luftkvaliteten försämras, vilket
i längden kan påverka folkhälsan negativt.
Varningstecken finns kring ökad förekomst
av farliga kemikalier och gifter i vår vardag,
inklusive i livsmedel, och hur detta påverkar på
sikt.

Målet att hålla temperaturökningen klart under
2 grader och eftersträva att nå 1,5 grader fram
till århundradeskiftet är fortfarande möjligt att
uppnå enligt FN:s klimatpanel IPCC. Men tiden
är knapp och insatser för att begränsa utsläppen
under det kommande årtiondet kommer att vara
avgörande för om kommer att gå.

2. Fördjupning

I detta avsnitt hittar du en fördjupning
kring megatrenden, med bakgrund och
nulägesbild.

Åtgärder som kan begränsa koncentrationen av
växthusgaser i atmosfären till 450 miljondelar
(ppm) fram till 2100 skulle kosta cirka 1
procent av världens samlade årliga konsumtion.
I detta är produktionsbortfall relaterat till
klimatförändringen inte inräknat. De nuvarande
globala förpliktelserna pekar emellertid
mot att ytterligare nödvändiga åtgärder kan
sättas in tidigast efter 2030. Det innebär
stora kostnadsökningar för att kunna uppnå
målet och ökade negativa konsekvenser av
klimatförändringen, som i många fall kan vara
omöjliga att vrida tillbaka när de väl skett.

Klimatförändringen möjlig att hejda men blir
dyrare och svårare ju längre vi väntar
Den enskilt största utmaningen är sannolikt
de klimatförändringar som orsakas av
människan.[1] Under lång tid har det
förekommit diskussioner om vad som är det
mest kostnadseffektiva sättet att angripa
klimatförändringarna. Frågan har då varit om
fokus bör ligga på minskning av utsläppen som
leder till klimatförändring (mitigation) eller
om det bör ligga på anpassning till effekterna
av ett förändrat klimat (adaptation). Något
som fått stort genomslag i debatten är den

Till bilden hör att den positiva stämning som
rådde i samband med att Parisavtalet skrevs
under av såväl USA, EU och Kina har delvis
kommit av sig efter att USA lämnat avtalet 2017.
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Trycket på miljön ökar också genom
miljöförstöring och ett överutnyttjande av
naturresurser. Lokala livsmiljöer försämras
eller förstörs, luftkvaliteten påverkas och
mark och vatten förgiftas. Det kan handla om
försämrad livskvalitet, ökad risk för sjukdomar,
lägre ekonomisk tillväxt, lägre avkastning i
lantbruket och minskad biologisk mångfald.
Överutnyttjandet av naturresurser till lands och
till havs förstör biotoper och rubbar ekosystem
samtidigt som kommande generationer berövas
möjligheter som i dag tas för givna.

USA:s inställning till klimatförändringen är
emellertid inte ensidig. Exempelvis påvisar en
senare rapport från statliga U.S. Global Change
Research Program att det är människan som
orsakar klimatförändringen.[4]
Effekter av klimat- och miljöförändringarna
märks redan idag

Enligt FN:s klimatpanel har klimatförändringen
orsakat höjda havsnivåer, torka, värmeböljor
och extremväder världen över, med stora följder
för jordens ekosystem såsom fler skogsbränder,
minskad biologisk mångfald och en ökad
spridning av infektionssjukdomar. Lantbruket
är en av de sektorer som påverkats mest och
som kommer att uppleva växande utmaningar
i framtiden. Högre medeltemperaturer innebär
förändrade regnmängder, större variation i
temperatur och förändrad tillgång på vatten.
Enligt FN:s klimatpanel kommer avkastningen
i lantbruket på många håll att minska under
de kommande årtiondena, medan jordens
befolkning väntas öka till närmare 10 miljarder
fram till 2050. Ett ökat välstånd i många
utvecklingsländer innebär att efterfrågan
på livsmedel ökar med 60 procent under
perioden enligt uppskattningar från FN:s
livsmedelsorganisation FAO.[5]

Kan hänsyn till miljö och tillväxt förenas?

Utvecklingen har förvärrats av den snabba
ekonomiska tillväxten i världen under de
senaste årtiondena. Samtidigt har forskare
påvisat ett samband mellan materiellt välstånd
och intresset för miljöfrågor. Till exempel
visade statsvetaren Ronald Inglehart redan på
1970-talet hur miljöengagemanget i Västeuropa
växte i takt med att befolkningen fick det allt
bättre ställt.[7] Denna tanke har sedan nått
stor internationell spridning. En utmaning
är att hänsyn till miljön ofta trängs undan av
ekonomiska skäl, vilket historiskt sett har blivit
tydligt i tider med svag tillväxt. Statistik från
Eurostat visar att satsningarna på miljö- och
klimatåtgärder i EU inte har påverkats lika
mycket av finanskrisen och dess efterdyningar
som kanske kunde ha befarats.[8]

Även om livsmedelsproduktionen i dagsläget
täcker mänsklighetens behov går det redan
att hitta exempel på konsekvenser av
klimatförändringen. Det gäller till exempel
torkan i Syrien mellan 2007 och 2010 som var
den svåraste som registrerats. Den ledde inte
till brist på livsmedel men tvingade många
människor i lantbruksområden att flytta till
städerna i jakten på arbete. Utvecklingen
ökade de sociala spänningarna mellan olika
befolkningsgrupper och bidrog sannolikt till de
konflikter som blossade upp under den arabiska
våren 2011 och som fortfarande pågår, enligt
amerikanska forskare.[6] Oroligheterna på
många platser i Mellanöstern sammanföll med
en kraftig prisökning på livsmedel som många
fattiga i de växande städerna hade svårt att klara.

I förlängningen av debatten om ekonomisk
tillväxt, miljö och klimat finns en skiljelinje
mellan två olika synsätt. Det ena är att satsningar
på miljöteknik kan lösa de stora utmaningarna
medan det andra är att beteendeförändringar är
minst lika viktiga som ny teknik.
Att säkra tillgången till mat och vatten är en
central global utmaning
Stockholm
Resilience
Center
studerar
konsekvenserna av mänskligt aktivitet på
jorden utifrån ett systemperspektiv, det vill
säga genom att sätta upp gränser för vad
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av att ekosystemen är i balans. Fokus har varit
på effekterna av övergödningen från lantbruket
och försurningen av mark och vatten på grund
av utsläpp från fabriker och fordon. Det finns en
bred politisk enighet om att biologisk mångfald
ska bevaras och användas på ett hållbart
sätt. Människors hälsa prioriteras högre än
tidigare och spridningen av miljöfarliga och
sjukdomsframkallande ämnen begränsas i
större omfattning. Fokus har ökat på en effektiv
hushållning av naturresurser, bland annat
genom återvinning av hushållsavfall. Andelen
förnybar energi har ökat, energianvändningen
har effektiviserats och miljön påverkas mindre.

planeten tål (planetary boundaries).[9] Deras
studier pekar på att mänskligheten redan
utsätter jordens ekosystem och livsmiljöer
för mer än de kan tåla på ett antal områden.
Detta anses som särskilt allvarligt, på linje med
klimatförändring, då det anses kunna medföra
permanenta förändringar i villkoren för livet på
jorden. Ett annat fokusområde är de ohållbara
utsläppen av kväve- och fosforföreningar,
som bidrar till övergödningen av sjöar och
innanhav. Omvandlingen av naturområden till
jordbruksland och utarmningen av lantbruksjord
är ytterligare ett allvarligt hot mot biologisk
mångfald och människans möjlighet att säkra
goda livsvillkor för framtida generationer.

Figur 1: Användning (%) av förnybara
energikällor i Sverige 1990-2016

En global utmaning är att säkra den långsiktiga
försörjningen av mat och vatten. En förutsättning
för livsmedelsförsörjning är tillgången till
rent vatten i lantbruket. I flera av världens
största livsmedelsproducenter är mycket av
produktionen beroende av konstbevattning. Det
gäller inte minst Kina och Indien, där mer än en
tredjedel av jordens befolkning bor.

Kemiska föreningar från industrin, lantbruket
och hushållen följer med ut i vattendrag och
avlopp. De sprids sedan i världshaven och
ökar mängden miljögifter som PCB, dioxin
och kvicksilver i fisk och andra havslevande
djur. Även om utsläppen är lokala innebär
spridningen ofta att människor på hela jorden
på sikt riskerar att drabbas direkt eller indirekt
av konsekvenserna. Det samma gäller olika
typer av luftföroreningar.

Numera bestäms mycket av miljöpolitiken
inom ramen för EU och i andra internationella
samarbetsorgan. Samtidigt har svenska staten
och kommunerna stora möjligheter att påverka
och utforma genomförandet av de miljömål som
förhandlas fram.
Figur 2: Indexutveckling av växthusgaser CO2
ekvivalenter per år

Klimat- och miljöförändringar i Sverige

I Sverige vaknade miljödebatten på allvar under
1970-talet i samband med BT Kemi-skandalen,
som startade en politisk diskussion om behovet
av att ta miljöfrågor på allvar. Sedan dess har
medvetenheten om betydelsen av att ta hänsyn
till miljön ökat dramatiskt på en lång rad
områden.

I dag finns en bred medvetenhet om betydelsen
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[7] Inglehart, Ronald 1971. The Silent
Revolution in Europe: Intergenerational Change
in Post-Industrial Societies i The American
Political Science Review Vol. 65, No. 4 (Dec.,
1971), s 991-1017

Sverige har än så länge bara påverkats i mindre
grad av den globala klimatförändringen
jämfört med andra miljöproblem. Det råder
fortfarande en viss osäkerhet om till exempel
det ökade antalet milda vintrar under senare
år verkligen beror på klimatförändring eller
om det fortfarande mest rör sig om naturliga
variationer.[10] Däremot går det att konstatera
att det har varit betydligt varmare än normalt
sedan mitten av 1980-talet och att Sverige bland
annat har drabbats av ovanligt många skyfall
och översvämningar. Förväntningen är att
extremväder kommer att bli allt vanligare i takt
med att klimatförändringen blir mer påtaglig,
vilket torkan och värmen sommaren 2018
eventuellt kan ha varit en försmak av.

[8] Eurostat 2018. Environmental protection
expenditure.

[9] Stockholm Resilience Center 2015.
Planetary Boundaries2.0 – new and improved.

[10] SMHI 2019. Klimatförändringarna är tydlig
redan idag.
Figurer
Figur 1 – Källa: Energimyndigheten 2018

Figur 2 – Källa: Nationella emissionsdatabasen,
Dataleverantör: SMED (Svenska
MiljöEmissionsData) ett samarbete mellan IVL
(IVL Svenska Miljöinstitutet), SCB (Statistiska
Centralbyrån), SLU (Sveriges Lantbruks
Universitet) och SMHI.

Tips! Mer om klimat och miljö i Helsingborg hittar
du i uppföljningen av Livskvalitetsprogrammet
som du når via Helsingborg idag.
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Några fakta om analysen
■■ Har kommit årligen sedan 2013, webbaserad sedan 2015
■■ Analysen genomförs av en projektgrupp på SLF och en referensgrupp med representanter
från alla förvaltningar och bolag inom Helsingborgs stad
■■ Analysen utgör ett planeringsunderlag och är inget politiskt behandlat styrdokument
■■ Släpptes senast mars 2019, men delar av innehållet uppdateras löpande under året
■■ Nytt för i år är de 11 brännpunkterna, som ska göra det ännu enklare att se hur förändringar
i omvärlden påverkar den egna verksamheten
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