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Efter ett omvälvande och lärorikt år…
När trend- och omvärldsanalysen 2020 släpptes var 
covid-19 inte mer än ett orosmoln på horisonten. 
När pandemin strax därefter var ett faktum vändes 
vår värld upp och ner och det som följde var ett 
både omvälvande och lärorikt år.

Snart sagt all planering fick revideras eller slopas 
helt. Samtidigt har många av våra verksamheter 
gjort utvecklingskliv som väl knappas någon av oss 
trodde var möjliga att göra på så kort tid. Många 
verksamheter har ställt om, anpassat sig till snabba 
beslut och kort framförhållning. Alla lärdomar vi 
gjort under 2020, kollektivt och individuellt, behöver 
vi både dela med och använda oss av i vårt fortsatta 
utvecklingsarbete.

Trots att vi fortsatt kommer vara i en period av 
stor osäkerhet finns det fortfarande tydliga trender, 
både i vår omvärld och lokalt, som påverkar oss och 
som vi behöver beakta i vår verksamhetsplanering. 
Vissa av dem, som till exempel den försämrade 

ekonomin i Sveriges kommuner och regioner samt det enorma digitala språnget vi ser i 
vårt samhälle just nu, har utlösts eller kraftigt accelererats av pandemin. Dessa trender 
går både att förstå och planera runt.

När framtiden blir allt mer oförutsägbar blir faktiskt vår trend- och omvärldsanalys ett 
ännu viktigare verktyg. Den hjälper oss att resonera, värdera och välja fokus – och att 
göra viktiga vägval för att bli så resilienta vi kan och så väl förberedda vi förmår, för 
både kända och okända utmaningar. Grunden i vår resa är dock densamma som tidigare. 
Den enda vägen framåt är att alla aktörer i samhället gör gemensam sak i att hitta nya 
lösningar för att säkra framtidens välfärd.

H22, vår satsning på innovation, är en långsiktig investering i framtidens välfärdslösningar 
och i hållbar stadsutveckling. Tillsammans med invånarna, näringslivet, föreningslivet 
och akademin kommer vi i Helsingborgs stad att testa, utveckla och implementera nya 
lösningar, arbetssätt och tjänster för en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Om vi 
lyckas ta vara på innovationskraften i såväl vår organisation som hos invånare, föreningar 
och näringslivet, har vi en bra chans att lösa de utmaningar vi har framför oss.

Palle Lundberg, stadsdirektör
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Palles 3 medskick

Staden som plattform
Vi står inför en del riktigt tuffa utma-
ningar. De kommer vi inte klara av att 
lösa på egen hand. För att lyckas mås-
te vi samarbeta med andra – inte bara 
inom och mellan våra förvaltningar och 
bolag utan också med andra städer, re-
gioner, näringslivet, akademin och, inte 
minst, med invånarna. Genom satsning-
en på H22 har vi öppnat upp Helsing-
borg som en testbädd och öppet kom-
municerat våra utmaningar. Vi behöver 
ta in andras idéer, insikter och åsikter 
på hur vi ska utveckla framtidens väl-
färd och en smartare, mer hållbar och 
omtänksam stad. Staden ska kort sagt 
vara en plattform – en möjliggörare för 
andra att samverka med, utgå från och 
bygga vidare på.

Innovation som kärnverksamhet
Vi lever i en allt mer oförutsägbar värld 
– något som vi alla fick uppleva under 
2020. Därför måste vi bli ännu bättre 
på att hantera oförutsägbarhet och på 
att snabbare testa och skala upp nya, 
smartare arbetssätt och lösningar. De 
organisationer som är bäst på att han-
tera oförutsägbarhet har nämligen någ-
ra saker gemensamt: De är inte låsta 
i fasta hierarkier, de är öppna för för-
ändring och de har flexibla arbetssätt. 
Men framför allt betraktar de både ut-
veckling och innovation som självklara 
delar av sin kärnverksamhet. Det behö-
ver vi också göra. Ska vi lyckas leverera 
välfärdstjänster av hög kvalitet också i 
framtiden behöver vi kort sagt se vårt 
systematiska innovationsarbete som 
en naturlig del i vårt kärnuppdrag.

Automatisering som resurs
Digitalisering i allmänhet och automa-
tisering i synnerhet är mycket effektiva 
verktyg för att hantera våra utmaningar, 

möta invånarnas förväntningar och lösa 
framtidens välfärd. Vi har i och för sig 
kommit jämförelsevis långt i Helsing-
borg men vi har ändå bara skrapat på 
ytan vad gäller digitaliseringens möj-
ligheter. Med mer tillgänglig data och 
fler gemensamma digitala lösningar 
kommer vi kunna erbjuda bättre service 
för våra invånare och företag. Vi behö-
ver också tänka nytt kring många fler 
arbetsprocesser. Automatisering är en 
resurs för att frigöra tid från adminis-
trativa processer och istället få mer tid 
till de vi finns till för. Alltså för att bli en 
smartare, mer hållbar och omtänksam 
stad.
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15 brännpunkter
Brännpunkterna är trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt.

1. Ökade välfärdskostnader

2. Allt fler unga och äldre

3. Digitalt språng

4. Ökande förväntningar

5. Slaget om kompetensen

6. Arbetsmarknad i förändring

7. Integrationsutmaningar

8. Ökat fokus på trygghet

9. Invånarna i skilda världar

10.  Nya krav på kommunikation

11. Omställning mot ett grönare samhälle

12.  Behoven av mark i förändring

13.  Konkreta klimatkänningar

14.  Växande digital sårbarhet

15.  Ökat krismedvetande
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en växer ökar trycket på samhällsservicen 
och infrastrukturen samtidigt som behovet 
av innovation och utveckling stiger. Det ökar 
kostnaderna för välfärden samtidigt som be-
hovet av att prioritera kommunernas och sta-
tens resurser blir större. Detta kan innebära 
att servicen till medborgarna förändras och 
omvärderas. Samtidigt fortsätter invånarnas 
förväntningar på kommunernas tjänster att 
öka eller förändras.

Befolkningstillväxten och en förändrad de-
mografi förklarar till stor del att investerings-
takten är hög i många svenska kommuner 
och förväntas fortsätta vara det under kom-
mande år. Det gäller även Helsingborgs stad 
som planerar investeringar för 5,9 miljarder, 
exklusive exploatering, åren 2021-2027. Be-
hoven gäller allt från utbyggnad och bättre 
anpassad försörjning av vatten och avlopp, 
sophantering och elförsörjning till nya kom-
munikationer och resurser till äldreomsorg, 
LSS och skola på olika nivåer.

Andelen i arbetsför ålder minskar
För att finansiera den ökande efterfrågan på 
välfärdstjänster behövs fler förvärvsarbetan-
de som betalar skatt. Samtidigt som andelen 
unga och äldre ökar i Helsingborg, minskar 
andelen i arbetsför ålder (20-64 år). Minsk-
ningen är inte dramatisk, men förväntas ske 
samtidigt som efterfrågan på arbetskraft i 
närområdet ökar. En effekt blir då ökad kon-
kurrens om arbetskraften inom både privat 
och offentlig sektor. På längre sikt leder den 
ökande andelen yngre till fler i yrkesverk-
sam ålder, vilket blir en styrka i framtiden 
och därmed en möjlighet för Helsingborg. 
Men det förutsätter att barn och unga lyckas 
med sin skolgång, och att de med rätt stöd får 
möjlighet att skaffa sig de kompetenser som 
efterfrågas på arbetsmarknaden. Det senare 
hämmas bland annat av att Helsingborg har 
ovanligt få högskoleplatser jämfört med an-
dra större svenska städer, vilket främst ökar 
barriären mot högre utbildning för unga från 
studieovana familjemiljöer.

1. Ökade välfärdskostnader
Ekonomin i Sveriges kommuner försämras 
succesivt under de kommande åren. Huvud-
skälen är effekterna av Coronapandemin på 
samhällsekonomin 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.

Utdragen och osäker ekonomisk åter
hämtning
Coronapandemin har slagit hårt mot sam-
hällsekonomin både i Sverige och omvärl-
den, med kris i flera näringar och en ökad 
arbetslöshet. Utvecklingen har förstärkt de 
obalanser på arbetsmarknaden som redan 
tidigare gjorde det svårt för arbetslösa utan 
efterfrågade kompetenser att komma i arbe-
te. Det innebär bland annat ett minskat skatt-
eunderlag för kommunerna och ett ökat be-
hov av utbildningsinsatser och stödåtgärder. 
Samtidigt står kommunerna inför en utma-
ning att komma ifatt med sådant som sattes 
på paus under pandemin. Ökade stadsbidrag 
kompenserade för lägre skatteintäkter och 
ökade kostnader under den akuta krisen. 
Men återhämtningen förväntas bli utdragen 
och osäker i en tid med växande demografis-
ka utmaningar.

Trycket på samhällsservicen och infra
strukturen växer
Befolkningen har vuxit snabbt i Helsingborg 
och andra större kommuner under senare år. 
Utvecklingen förväntas fortsätta även fram-
åt, men i något lägre tempo. När befolkning-
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vändning av kompetens kommer allt fler ru-
tinuppgifter att automatiseras. Det frigör tid 
till annat och kan göra besparingar mindre 
kännbara i verksamheten.

Trots vilja till förändring och förbättring 
kommer vissa förslag och idéer att vara oge-
nomförbara på grund av lagar och ansvars-
fördelning mellan olika nivåer i det offentliga 
systemet. I detta ingår en ökad detaljstyr-
ning och fler riktade bidrag från staten samt 
tvingande EU-lagstiftning som begränsar det 
kommunala handlingsutrymmet. Risken är 
att den administrativa bördan växer och att 
nya pålagor verkar förlamande i ett läge där 
kommunernas verksamheter behöver ut-
vecklas.

Vidare kan nationella beslut snabbt ändra 
förutsättningarna på kommunal nivå, på sätt 
som kan vara svåra att förutse. Ett exempel 
på det är de stödpaket gentemot kommuner 
och regioner som regeringen beslutade om 
under 2020 och som på kort sikt räddade 
många kommuners ekonomi. Ett annat ex-
empel är de snabba gränsstängningarna mel-
lan Sverige och Danmark under pandemin 
för att begränsa smittspridningen, men som 
kan komma att få långsiktiga negativa konse-
kvenser för investeringar i näringslivet och 
för arbetsmarknaden lokalt och regionalt om 
företag och invånare uppfattar att motsva-
rande kan komma att ske igen vid nästa kris.

Ett sätt att arbeta proaktivt med detta är att 
se till att staden är rätt organiserad och sam-
verkar i rätt forum för att möta framtidens 
utmaningar. Detta gäller inte minst regionalt 
samarbete, exempelvis inom Familjen Hel-
singborg, Region Skåne och Greater Copen-
hagen. Ett annat är att fortsätta vidareut-
veckla den tillitsbaserade styrningen för att 
skapa helhetssyn och underlätta samverkan 
både inom och utanför staden i syfte att öka 
produktiviteten och att ge ett bättre resultat 
för invånare och näringsliv.

Årskurs åtta på Påarps skola på besök hos företaget Fl 
plåt under Workwalk 2019.

Helsingborg är en fortsatt stark nod i en stör-
re arbetsmarknadsregion med ett positivt 
pendlingsnetto, vilket innebär att fler pend-
lar till än från staden för att arbeta. Detta be-
tyder att näringslivet kan dra nytta av en bre-
dare kompetens men också att många som 
jobbar här betalar skatt i en annan kommun. 
Var arbetskraften bor påverkar alltså skatte-
kraften i en kommun, och det blir på så vis 
betydelsefullt att det finns attraktiva boen-
demiljöer i den egna kommunen för alla ål-
dersgrupper. I dagsläget finns ett underskott 
på bostäder för barnfamiljer i Helsingborg, 
som innebär att många invånare flyttar ut till 
grannkommunerna när de kommer upp i fa-
miljebildande ålder.

Behovet av prioritering, effektivisering och 
samarbete ökar
Helsingborg har trots krisen ett relativt gynn-
samt ekonomiskt utgångsläge men påverkas 
framöver påtagligt av den samlade utveck-
lingen. De tuffare tiderna medför sparbeting 
för stora delar av verksamheten, vilket stäl-
ler större krav på att göra rätt saker på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. Utrymmet 
för förändring och nytänkande hamnar i fo-
kus när behovet av prioriteringar ökar. En 
ökande efterfrågan på välfärdstjänster krä-
ver både fler förvärvsarbetande som betalar 
skatt och effektivare lösningar. Genom ett 
bättre utnyttjande av AI och digitaliseringens 
möjligheter som tagit ett stort språng framåt 
under Coronapandemin och en smartare an-
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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 handlings-

utrymme har vi för att vara en innovativ 
stad?

 ■ Hur kan er verksamhet effektivisera och 
samtidigt stärka invånarnas livskvalitet?

 ■ Hur kan samverkan bidra till ett bättre 
resursutnyttjande?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning: 
Demografiska förändringar

Innovationsutmaningar med koppling till 
brännpunkten
Det finns ett antal innovationsutmaningar i 
staden med koppling till den här brännpunk-
ten. Läs mer om dem på innovationsdataba-
sen:

Hur får vi alla i samhället att bli anställnings-
bara eller självförsörjande?

Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande 
behov?

Vad krävs för att skapa en datadriven stad?

Referenser
KI 2020. Konjunkturläget December 2020.
SKR december 2020. MakroNytt Nummer 
4/2020.
SKR 2020. Ekonomirapporten Oktober 2020.
SKR 2018. EU i lokalpolitiken.
SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat 
– tillitsbaserad styrning och ledning i staten. 
Betänkande av Tillitsdelegationen.
SOU 2011:39. Likvärdiga förutsättningar – 
Översyn av den kommunala utjämningen.
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till 2035. Det får stor betydelse eftersom 
även barn och unga kräver betydligt mer av 
stadens och samhällets resurser än perso-
ner i arbetsför ålder. Främst ökar behovet 
av barnomsorg och skolundervisning, vilket 
bland annat får effekter på personalbehovet 
i verksamheterna. Helsingborg har alltså en 
dubbel utmaning som gör situationen här 
speciell.

Den främsta anledningen till att andelen barn 
och unga ökar relativt mycket under kom-
mande år är att den stora generation som är 
född i slutet på 80-talet och början av 90-ta-
let nu kommit upp i familjebildande ålder. 
Många av dem väljer att flytta till någon av 
grannkommunerna, vilket begränsar ökning-
en i antalet barn och unga men också bidrar 
till en lägre andel invånare i arbetsför ålder.

Figur 1: Förväntad befolkningsökning i Hel-
singborg i procent för olika åldersgrupper 
jämfört med 2020

Yngre äldre en växande tillgång
Något som delvis skulle kunna kompensera 
för att fler ska försörjas av färre under kom-
mande år är att de yngre äldre (65-79 år) blir 
allt friskare. Dagens 75-åringar har dessutom 
en högre mental förmåga än tidigare genera-
tioners åldringar. Bakgrunden är dels bättre 
levnadsvanor, dels att de fått mer mental sti-
mulans och därmed tränat hjärnan mer. Det 
gör det möjligt för fler än tidigare att både 
arbeta högre upp i åldrarna och att ta del av 
samhällslivet.

Sysselsättningen bland personer som när-
mar sig pensionsåldern är redan hög i Sve-

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 be-
folkning än Sverige som helhet. Enligt prog-
nosen kommer helsingborgarnas medelålder 
fram till 2035 att öka med knappt 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 konsekven-
ser för både staden och näringslivet.

Dubbel utmaning när befolkningen växer
Liksom flera andra jämförbara städer har 
Helsingborg en snabb befolkningstillväxt 
sedan ett antal år tillbaka. Ökningen förvän-
tas dessutom fortsätta under överskådlig tid 
framöver. Bakgrunden är relativt höga födel-
setal i kombination med en hög invandring 
jämfört med omvärlden. Det betyder i prak-
tiken att alla åldersgrupper växer, med varie-
rande effekter på samhälle och näringsliv.

I Helsingborg förväntas andelen som är äld-
re än 80 år öka allra mest (se figur 1). Det 
är viktigt att veta eftersom de allra äldsta 
belastar välfärden betydligt mer än någon 
annan grupp. Till exempel är vård- och om-
sorgskostnaderna för en 80-åring i genom-
snitt 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 
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mindre. Många äldre har emellertid tvingats 
begränsa sina sociala kontakter under pan-
demin, och risken finns att de måste fortsätta 
vara lite försiktiga även efter att pandemin 
börjat klinga av och den första vågen av vac-
cinationer genomförts under 2021. Ett exem-
pel på hur staden arbetar med detta är SällBo 
i regi av Helsingborgshem, som är ett typ av 
co-living-koncept där yngre, nyanlända och 
äldre bor tillsammans och möts i vardagen.

It-skola för seniorer.

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

Fler barn och unga innebär att behovet av 
skolor och fritidsaktiviteter ökar. Det gäller 
även behovet av attraktiva bostäder och bo-
endemiljöer för barnfamiljer. Den ökande an-
delen unga kan också påverka den upplevda 
tryggheten i staden eftersom unga män är 
den mest brottsbelastade delen av befolk-
ningen. En växande andel unga kan även bli 
en tillgång på sikt när en minskande andel i 
arbetsför ålder ska försörja allt fler barn och 
äldre. Det ställer emellertid ökade krav på 
skolan att i tid fånga upp elever som har svårt 
att uppfylla målen, så att de med rätt stöd kan 
lyckas.

rige jämfört med andra europeiska länder, 
och det blir dessutom allt vanligare att arbe-
ta efter pensionsåldern. Om trenden håller i 
sig kommer snart närmare en fjärdedel i ål-
dersgruppen 65-74 att vara aktiva på arbets-
marknaden. 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 be-
tydligt vanligare att de med lång utbildning 
arbetar vidare än att de med kort gör det. 
Andelen över 65 som arbetar är något lägre i 
Helsingborg än i Sverige som helhet.

Att ge möjlighet för de nära pensionen att på 
något vis arbeta vidare efter pensionsåldern 
är en möjlighet för både staden och närings-
livet att behålla kompetens i ett läge när det 
är svårt att nyrekrytera. Samtidigt förändras 
arbetsmarknaden snabbt, med nya kompe-
tenskrav som kan vara svåra för många äldre 
att uppnå.

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.

Nya och växande behov
En annan aspekt på utvecklingen är att fram-
tidens 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 möj-
ligheter till individuella val kring till exempel 
digitala lösningar, boende, mobilitet och fri-
tid. Ett aktivt liv högt upp i åldrarna bidrar till 
att minska den ensamhet som många äldre 
upplever. Minskad ensamhet kan i sig leda 
till att risken för demens och depression blir 
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Frågor
 ■ Hur påverkar ökningen i unga och äldre 

er verksamhet?

 ■ Hur kan staden hantera unga och äldres 
nya och växande behov?

 ■ Hur fångar vi bäst upp de äldres kompe-
tens? Hur länge kommer du själv att ar-
beta?

 ■ Läs mer

Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning: 
Demografiska förändringar

Referenser
FN 2019. World Population Prospects 2019.
Göteborgs universitet 28 maj 2018. Dagens 
äldre friskare – men tappar förmågor snabb-
are när försämringen börjar.
Helsingborgs stad 2020. Helsingborg stads 
befolkningsprognos maj 2020.
SCB 2020. Statistikdatabasen.
SCB 1 december 2016. Vanligare att män ar-
betar efter pensionsåldern.
SKL 20 december 2017. Samhällstrender 
inom välfärdssektorn.
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3. Digitalt språng
En snabb teknikutveckling, förändrade 
Digitaliseringen har sedan länge varit en 
av de långsiktiga trender som påverkar 
samhället. Under lång tid har kommunala 
verksamheter och bolag försökt dra nytta 
av ökade möjligheterna i takt med att allt 
större delar av samhället påverkats av di-
gitaliseringen. Under 2020 såg vi ett större 
digitalt språng vilket har accelererat en 
redan snabb omställning och öppnar upp 
för helt nya möjligheter framåt.

Covid19-krisen har slagit hårt mot sam-
hället men också skapat nya möjligheter 
och knuffat utvecklingen framåt på flera 
områden. Det gäller särskilt digitalisering-
en där pandemin varit en tydlig, extern 
drivkraft för förändring. Krisen har inne-
burit att många har tvingats kasta sig ut i 
det okända och testa nytt. Förutsättning-
arna fanns i stor utsträckning redan innan 
i form av teknik och nischlösningar som 
har kommit till nytta när de över en natt 
började efterfrågas brett.

Kraven på social distansering, stängda 
gränser och besöksförbud skapade ett 
stort behov av att kunna mötas på distans 
när det inte längre gick att träffas fysiskt 
och resa som innan. Dessutom skapade 
det starka incitament att innovera för att 
täcka en lång rad andra behov i samhället. 
Förändringen gjorde det nödvändigt att 
använda nya arbetssätt, skapade snabbt 
acceptans för existerande lösningar och 

drev på utvecklingen av nya. Detta ledde 
till en kulturförändring där en del saker 
som tidigare sågs med skepsis eller till och 
med var olagliga nu ses som självklara och 
något som inte kan rullas tillbaka.

Corona har tydligt accelererat digitalise-
ringen inom områden som redan innan 
påverkats mycket av digitaliseringen, 
så som arbetsliv, kultur och handel. I en 
rapport från juni 2020 beskrev Microsoft 
det som att digitaliseringsprocessen under 
våren varit snabbare än någonsin, där två 
månader motsvarat tillväxten de senaste 
två åren. Även om accelerationen mattats 
av sedan dess är detta viktigt då komman-
de tillväxt bygger vidare från en helt ny 
och högre nivå. Man kan därmed tala om 
ett tydligt språng, där utvecklingen tagit 
ett rejält skutt upp när den sedan fortsatt i 
en mer normal tillväxttakt.

Inte ett men flera språng
De framtvingade beteendeförändringarna 
i pandemins spår har inte bara massivt 
ökat användningen av digitala lösningar 
utan även lett till ett kulturellt språng. 
Samtidigt innebar det ett innovations-
språng när behovet av nya lösningar sköt i 
höjden. Den kulturella förändringen driver 
även på innovationen ytterligare, vilket 
gör att de två blir självförstärkande.

När kulturen väl förändrats och nya lös-
ningar skapat nya vanor blir det svårare 
att gå tillbaka till hur det var innan pande-
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min. Detta gäller inte minst distansarbete, 
där betydligt fler medarbetare och yrkes-
grupper omfattas än tidigare. Att samar-
beta eller ha möte med kollegor på distans 
har snabbt blivit normaliserat. Som ett 
storskaligt och långsiktigt experiment har 
många testat på vad det inneburit, samti-
digt som produktion, resultat och leverans 
har kunnat följas och jämföras med arbete 
på plats.

Vidare har vi bland äldre upplevt snabba 
framtvingade beteendeförändringar. I 
en grupp som tidigare kände sig mindre 
hemma i digitala lösningar har allt fler ex-
empelvis börjat e-handla, haft videosamtal 
med släkt och vänner samt använt digitala 
vårdtjänster, enligt en undersökning från 
Internetstiftelsen. I det senare fallet har 
nära 7 av 10 som är äldre än 76 år utnytt-
jat den möjligheten. Den största ökningen 
av nya e-handlare finns också i denna ål-
dersgrupp. De är även mer nöjda med sin 
skärmtid än andra grupper. Här kan man 
rentutav tala om ett äldresprång.

Kompetens och organisation
Många organisationer är sedan länge 
inne i en digital omställning, och redan 
sedan tidigare ser de flesta företag brist 
på digital kompetens som ett av de största 
hindren för omställningen. Pandemin har 
för många inneburit storskaliga och emel-
lanåt ofrivilliga experiment med digitala 
verktyg och nya arbetssätt, som visat sig 
kunna möta stora delar av de omedelbara 
förändringsbehov som uppstått. Man har 
samtidigt teknikuppdaterat, introducerat 
nya program och skalat upp licenser, voly-
mer och bandbredd.

För många verksamheter handlar nästa 
steg i den digitala omställningen mindre 
om ytterligare teknikinvesteringar och 
mer om organisatoriska förändringar och 
nya arbetssätt, samt investeringar i digi-
tal kompetens för att kunna dra nytta av 

tekniken. Då organisatoriska förändringar 
ofta tar tid och kraft från verksamheten 
kan det dessutom dröja innan den fulla ef-
fekten av investeringarna blir synlig. Detta 
i ett läge när de ekonomiska konsekven-
serna av pandemin för många var stora. 
För att inte tappa det nya som lärts in och 
säkra fortsatt användning och inlärning 
kan satsningar på kompetensutveckling 
behövas.

Det omöjliga är nu möjligt
Många saker som tidigare sågs som omöj-
liga har inte bara visat sig möjliga utan på 
kort tid blivit det nya normala. Därmed 
har många av de ”sanningar” som finns 
inom varje organisation kommit att utma-
nas. Ett exempel på detta är hur andelen 
som arbetar hemifrån på heltid har tio-
dubblats under pandemin till närmare 
en fjärdedel enligt en undersökning från 
Internetstiftelsen. Samtidigt har effekti-
viteten inte påverkats på samma sätt som 
tidigare befarats även om det kan skilja 
mycket mellan olika individer och verk-
samheter.

Vi har även sett en digitalisering av sådant 
som tidigare ansågs svårt eller omöjligt att 
skilja från en fysisk kontext. Detta gäl-
ler till exempel utbredningen av digitala 
event, som har drivits på av nödvändighet-
en till social distansering och att många 
arbetat eller studerat hemifrån. Kultur 
på distans har också blivit allt vanligare 
och där få tidigare var villiga att betala för 
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digitala kulturevenemang så har det nu 
blivit en vardagssak. Ett mer radikalt ex-
empel är hur arrangörer av Escape Rooms 
(ett eventföretag där besökare stängs in 
i ett litet rum för att hitta lösningar på 
hur man kommer ut igen) erbjuder sin 
tjänst på distans. När efterfrågan på den 
ursprungliga tjänsten försvann började 
företaget istället erbjuda möjligheten för 
deltagare att fjärrstyra en person ur per-
sonalen i rummet. Ett liknande koncept 
har också börjat användas av företag inom 
handeln för att visa kunder kläder och 
skor.

Kritisk massa och kulturförändringar 
skapar nya möjligheter framöver
Generationen som vuxit upp med smartp-
hones, sociala medier och en digital infra-
struktur mer eller mindre sedan födseln 
utgör en växande målgrupp för många 
företag och organisationer. Dessa så kall-
lade digital natives fyller nu alltmer både i 
arbetskraften och som kunder. Efterhand 
som gruppen växer sker en samhälls-
förflyttning mot ökad digitalt förmåga 
inom allt fler områden. Tillsammans med 
kulturförflyttningen som beskrivits ovan 
innebär detta att många förändringar nu 
är mogna att appliceras. Uppfinningar 
och innovationer som har legat i skriv-
bordslådan kan då lanseras och få fäste på 
marknaden och i arbetslivet. På så vis har 
det digitala språnget potential att frigöra 
kraft och leda till en länge utlovad produk-
tivitetshöjning inom både näringslivet och 
den offentliga sektorn.

Det är troligt att det kommer en viss 
motreaktion när pandemin avtar och 
uppdämda behov och gamla föreställning-
ar åter gör sig gällande. Men det kom-
mer sannolikt i många fall mer bli tal om 
justeringar än en återgång till det gamla, 
nu när fördelarna med nya lösningar och 
beteenden har blivit tydliga för stora grup-
per. Samtidigt finns det de som inte varit 

med på resan i samma utsträckning, vilket 
i vissa avseenden eventuellt skulle kunna 
bidra till en ökad polarisering.

Frågor
 ■ Hur påverkar det digitala språnget er 

verksamhet?

 ■ Hur utnyttjar ni de möjligheter kulturför-
flyttningen ger?

 ■ Hur kommer ni framöver dra nytta av de 
nya arbetssätt som vuxit fram?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning: 
Teknikutveckling

Referenser
Entreprenörskapsforum 2020. Små och 
medelstora företags digitala omställning 
efter pandemin.
Internetstiftelsen 14 januari 2021. Stude-
rande allt mer negativa till sin egen skärm-
tid.
Internetstiftelsen 2020. Svenskarna och 
internet 2020.
SOM-institutet 2020. SOM-undersökning-
en om Coronaviruset.
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4. Ökande förväntningar
En snabb teknikutveckling, förändrade vär-
deringar och stora reallöneökningar har bi-
dragit till att människors förväntningar ge-
nerellt har ökat sedan börjat av 2000-talet. 
Människor förväntar sig i allt högre grad en 
enkel och omedelbar behovstillfredsstäl-
lelse, oavsett var eller när behovet uppstår.

Ny teknik ökar kraven på enkel behovs
tillfredsställelse
Den snabba digitaliseringen och den väx-
ande användningen av mobil teknik ligger 
bakom en stor del av invånarnas ökande 
förväntningar. Utbredningen av digitala 
tjänster i kombination med möjligheten 
att vara uppkopplad överallt, hela tiden 
har snabbt gjort att vi vant oss vid att en-
kelt kunna uppfylla en rad olika behov på 
ett sätt som tidigare inte var möjligt. Digi-
taliseringen och utbredningen av nya af-
färsmodeller har resulterat i en samhälls-
förändring som lika mycket är en kulturell 
som teknologisk förändring. Utvecklingen 
som blev tydlig under 2010 talet har ta-
git ytterligare ett stort steg framåt under 
Coronakrisen och snabbat på övergången 
till digitala system på många områden.

Nya tjänster inom ett område höjer även 
ribban för produkter och tjänster i andra 
sektorer, vilket påverkar synen på dem 
som inte flyttat fram sina positioner. Ex-
empel på detta är hur Skatteverkets och 
Försäkringskassans enkla och lättanvän-
da digitala tjänster påverkar synen på an-

dra myndighetskontakter, och även ökar 
förväntningarna på kommunens tjänster. 
På motsvarande sätt påverkas invånarnas 
förväntningar av hur moderna medier, 
bokningssystem och e-handelsplattformar 
gjort det enkelt att använda deras tjänster 
när behovet uppstår, oavsett plats eller tid 
på dygnet. Teknikutvecklingen har också 
gjort det möjligt att erbjuda väldigt smala 
tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Ex-
empelvis har 162 ishallar utrustats med 
helt automatiserad teknik med fasta kame-
ror som kan producera direktsänd video 
automatiskt. Detta gör det möjligt att visa 
barn- och ungdomsmatcher till en smal 
målgrupp av föräldrar och närstående.

Utvecklingen innebär att människor i allt 
högre grad förväntar sig friktionsfria, ome-
delbara och situationsanpassade lösningar. 
De ska gärna också vara osynliga och i hög-
sta möjliga mån lösa problem och verka i 
bakgrunden. I många situationer betyder 
det att enkel självservice eller automati-
serad service ofta upplevs som bättre än 
medelmåttig personlig service.

Ökade krav på stadens tjänster
I Helsingborg får det konsekvenser för 
upplevelsen av kommunens verksamhe-
ter liksom för upplevelsen av hur det är 
att leva och bo i staden. Det ställer ökade 
krav på hur stadens tjänster är organisera-
de. Tillgången till uppdaterad och relevant 
information om sådant som barnomsorg, 
skola, äldreomsorg, sociala frågor, boende 
och byggande blir allt viktigare. Samma sak 
gäller hur olika typer av anmälningar och 
ansökningar är utformade.
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Invånare får hjälp på Helsingborg kontaktcenter.

Många av kommunens verksamheter har 
funnits länge. Därför är det en ständig ut-
maning att förnya strukturerna och ar-
betssätten så att de speglar samhällsut-
vecklingen. För att underlätta för personer 
att använda våra digitala tjänster behöver 
många system utvecklas och integreras 
med varandra, både inom och över exis-
terande förvaltningsgränser. Ökad tillgång 
till stora mängder information, ”big data” 
och nya AI-lösningar ger oss möjlighet att 
utforma smartare, kundnära tjänster som 
motsvarar de behov människor har. Sam-
tidigt har kraven på integritetsskydd ökat. 
En kontinuerlig utmaning kommer att vara 
att skapa och upprätthålla en trygg kom-
munikation mellan invånarna och staden.

När de digitala tjänsterna blir fler, bättre 
anpassade och omedelbart tillgängliga på-
verkar det både vårt arbete och vår fritid, 
men även hur vi förhåller oss till omvärl-
den. Digitaliseringen möjliggör bland annat 
en växande delningsekonomi, både i form 
av lokala initiativ och globala tjänster. Sam-
tidigt finns en tendens att digitala tjänster 
och sociala medier förstärker fokus på den 
egna gemenskapen, när gränsen mellan 
den fysiska och digitala verkligheten sud-
das ut. Det kan i sin tur innebära att distan-
sen till omvärlden ökar och att människor 
känner mindre samhörighet med personer 
som de inte direkt kan identifiera sig med, 
både globalt och lokalt.

Det handlar om mig och mitt behov
Vid sidan av teknikskiftet driver starka indi-
vidorienterade värderingar på invånarnas 
förväntningar om service på deras villkor, 
som bland annat kan kopplas till en stigan-
de utbildningsnivå i befolkningen. Utveck-
lingen förstärks av att många hushåll har 
goda inkomster och har upplevt stora real-
löneökningar under de senaste årtiondena. 
En genomsnittlig Helsingborgsfamilj har 
en sammanlagd årsinkomst på över 600 
000 kronor efter skatt och transfereringar, 
vilket är mer än någonsin tidigare. Många 
invånare är därför vana vid att kunna få det 
de vill ha.

Invånare vill i högre grad än tidigare kunna 
påverka kommunens utbud och utformning 
av olika tjänster och har högre krav på till-
gänglighet och service. Ökade förväntning-
ar på att samhället ska lösa ”mitt individu-
ella problem” bidrar också till en förändrad 
syn på kommunen som tjänsteleverantör. 
Det gäller särskilt sådant som är viktigt 
för den enskilde och som berör människor 
på ett personligt plan. Det kan till exempel 
handla om omsorgen av en närstående på 
ett äldreboende där de anhöriga förväntar 
sig betydligt mer än vad som tidigare var 
vanligt, eller möjligheterna att påverka ut-
formningen av den egna vården när vi blir 
riktigt sjuka och behöver stöd.

Tjänsterna behöver anpassas till specifika 
gruppers och individers behov, samtidigt 
som den kommunala likställigheten ska 
upprätthållas. I Helsingborg finns stora lo-
kala skillnader i till exempel utbildnings-
nivå, inkomst och utbud av kommunala 
tjänster. Men med en ökad individualise-
ring blir det svårare att tala om homogena 
grupper baserat på till exempel ålder, kön 
och socioekonomi. Det medför att det kom-
munala utbudet och lösningarna inte alltid 
är tillräckliga, vilket skapar incitament för 
kommersiella och ideella lösningar. Med 
nya tekniska plattformar för kommunika-
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tion, transparens och organisation kan det-
ta förväntas öka.

Mer individorienterade värderingar har 
också lett till ett starkare fokus på livskva-
litet. När våra basbehov är tillgodosedda 
värderar vi fritid och upplevelser högre. 
Efterfrågan på upplevelser och kultur fort-
sätter att öka och konsumenter är beredda 
på att lägga allt mer pengar på självförverk-
ligande. Detta är något som ger ökade möj-
ligheter för kultur- och besöksnäringarna. 
I en tid där alltfler slåss om människors 
uppmärksamhet och tid finns en ökad för-
väntan på belöning i alltfler sammanhang.

Frågor
 ■ Hur påverkas er verksamhet av invånar-

nas ökade förväntningar?

 ■ Finns det tjänster hos andra som kan in-
spirera er verksamhet?

 ■ Hur arbetar er verksamhet med att för-
bättra serviceupplevelsen för invånare 
med olika förutsättningar?

 ■ Läs mer

 ■ Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskriv-
ningar: Teknikutveckling och Värderings-
förändringar

Referenser
CIFS 2018. Forstå fremtidens forbruger. 
Tendenser der former de næste årties for-
brugeradfærd
Dagens industri 2 juli 2020. 25.000 svens-
ka matcher ska visas – AI revolutionerar 
tv-sporten.
Internetstiftelsen 2020. Svenskarna och in-
ternet 2020
McKinsey January 2018. Winning in Digital 
Ecosystems
SCB 2020. Statistikdatabasen
SKL 2018. Vägval för framtiden 3 – utma-
ningar för det kommunala uppdraget mot 
år 2030

SOU 2016:85. Digitaliseringens effekter på 
individ och samhälle
World Economic Forum 2016. The Fourth 
Industrial Revolution: what it means, how 
to respond.
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5. Slaget om kompetensen
Sedan 1980 har 2,7 miljoner människor 
iKompetensförsörjning 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 för-
väntningar behöver stadens verksamheter 
både kunna tillvarata medarbetarnas för-
mågor och engagemang och samtidigt säk-
ra kompetensförsörjningen. Krisen har på 
kort sikt minskat efterfrågan på arbetskraft 
både bland privata och offentliga arbetsgi-
vare. Men den förväntas öka snabbt igen 
när konjunkturen vänder och de växande 
demografiska behoven åter igen gör sig på-
minda. Då blir attraktivitet, flexibilitet och 
en proaktiv hållning till de nya arbetssätt 
som vuxit fram under krisen viktigt i kon-
kurrensen om arbetskraft.

Svensk ekonomi har efter Coronakrisen gått 
in i en lågkonjunktur, och för många arbets-
givare kommer ekonomiska svårigheter att 
överskugga bristen på arbetskraft under 
de närmaste åren. Behovet av arbetskraft 
kommer emellertid inte att försvinna. Den 
demografiska utvecklingen med en växan-
de andel unga och äldre pekar fortsatt mot 
att det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt 
med personal inte minst inom skola, vård 
och omsorg när konjunkturen väl vänder. 
Utmaningen kommer då sannolikt fortsatt 
främst vara att hitta personal med rätt ut-
bildning, kompetenser och förmågor.

Det finns flera möjligheter för arbetsgiva-
re att hantera dessa utmaningar. En är att 
skapa attraktiva arbetsplatser för att kun-
na locka till sig och behålla kompetens, till 
exempel genom att erbjuda medarbetare 
möjlighet att förlänga arbetslivet efter pen-
sionsåldern. En annan möjlighet är att ge 
medarbetarna förutsättningar för att kun-
na arbeta mer effektivt, till exempel genom 
att utnyttja ny teknik.

Konkurrens om arbetskraften ökar vik
ten av attraktivitet
Med större konkurrens om kompetensen 
behöver vår organisation bli mer attraktiv. 
Om vi inte kan konkurrera med högre löner 
blir det istället viktigt att kunna erbjuda 
fördelar av annat slag. Det handlar exem-
pelvis om att ha kul på jobbet, att ha me-
ningsfulla arbetsuppgifter och att kunna 
vara med och påverka arbetets utformning. 
Samtidigt krävs det att vi lägger mindre fo-
kus på formell kompetens och mer på vad 
individen faktiskt kan och hur vi bäst kan 
använda individens förmågor. Då gäller det 
till exempel att kompetensutveckla internt 
i större utsträckning.

Att erbjuda spännande och trevliga arbetsplatser kan bli 
en konkurrensförutsättning.

Bortom den egna organisationen behöver 
staden fortsatt arbeta med platsens och re-
gionens attraktivitet, för att i en ökad kon-
kurrens om kompetensen 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 vik-
tigare att tillvarata äldres kompetens och 
förmåga i samhället.

Kraven på inflytande och flexibilitet ökar
Ny teknik och nya värderingar förändrar 
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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 arbetsmark-
naden har intresset för formellt ledarskap 
minskat, men parallellt har kraven på ef-
fektivitet och produktivitet ökat. Högre 
krav på att kunna vara med och påverka 
samtidigt som människor värderar sin fri-
tid 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.

Detta ligger i linje med den tillitsbaserade 
styrningen som rullats ut i Helsingborg och 
många andra offentliga verksamheter un-
der senare år. Förändringen syftar till att 
skapa mer effektiva offentliga verksamhe-
ter och större nytta för medborgarna, ge-
nom ett ökat handlingsutrymme för med-
arbetarna och ett ökat fokus på invånarnas 
och brukarnas behov, kunskap och upple-
velser. Det innebär ett ledarskap där koll 
går före kontroll och där arbetsgivaren i 
ännu högre grad strävar efter att tillvarata 
medarbetarnas förmågor och engagemang. 
För att det ska lyckas behövs en aktiv och 
tillitsfull dialog som främjar verksamhet-
ens utveckling och ett utökat ansvar för 
både medarbetare och chefer. Som vid alla 
förändringar har det också skapat nya ut-
maningar som måste hanteras för att syftet 
ska uppnås. Till exempel kan chefen upp-
levas som mindre tydlig när medarbetarna 
förväntas ta eget ansvar. Dessutom har alla 
medarbetare inte lika stora önskemål om 
flexibilitet och eget ansvar, vilket för vissa 
kan upplevas som stressfyllt eller förvir-
rande.

Storskaligt experiment med ökat dis
tansarbete
När pandemin slog till ökade behovet av 
social distansering och antalet som arbeta-
de på distans sköt i höjden. Många organi-

sationer och företag skickade hem hela sin 
personal för lång tid, medan andra införde 
andra åtgärder såsom växelvis arbete på 
arbetsplatsen. Samtidigt blev de stora skill-
naderna i möjligheten att arbeta på distans 
uppenbar mellan olika yrkesgrupper, både 
mellan och inom organisationer. Av de som 
arbetar i Helsingborg uppskattas mellan 
25 och 30 procent att ha möjlighet att ar-
beta på distans.

För de som snabbt fick vänja sig vid nya 
arbetsvillkor i pandemins spår gällde det 
att ställa om till andra arbetsverktyg och 
annan arbetsmiljö. Individer såväl som 
organisationer tvingades att experimente-
ra med nya arbetssätt och komplementä-
ra innovationer. Distansarbetet visade sig 
snart passa vissa bättre än andra. Studier 
visar dock att en majoritet vill fortsätta ha 
viss möjlighet till distansarbete även efter 
pandemin. Detta blir därför sannolikt vik-
tigt för att framstå som en attraktiv arbets-
givare fortsättningsvis.

Den stora ökningen i distansarbete tving-
ade många arbetsgivare att tillfälligt tum-
ma på organisatoriska regler och ramverk, 
såsom arbetsmiljölagstiftning och interna 
styrdokument. När regelverken återaktive-
ras finns risk att det uppstår friktion med 
nya arbetssätt som många vant sig vid.

Andra roller och behov vid hybridarbete
Distansarbetet medför att den synliga när-
varon och spontanmötena upphör, vilket 
ger ett annat fokus på leverans. Det ökar 
även kravet på ledarskapet när det blir svå-
rare att hålla koll, både på det arbete som 
utförs och personalens välmående. Rap-
porter pekar på att det finns olika syn på 
ledarskapet vid hemarbete – där ledningen 
menar att den stöttar, känner medarbeta-
re sig ibland förbisedda och överarbeta-
de. Samtidigt kan chefer och medarbetare 
ha olika syn på om organisationen ger det 
stöd som behövs, samt i hur stor utsträck-
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ning distansarbete ska bedrivas framöver.

På detta följer ett förändrat medarbetar-
skap med andra krav, utmaningar och möj-
ligheter, både vid rent distansarbete och 
olika hybridformer. Till exempel blir det 
att skapa band till arbetsgivaren och an-
dra medarbetare en större utmaning än 
när man fysiskt är på plats på arbetsplat-
sen varje dag. Detta gäller särskilt för ny-
anställda och yngre medarbetare som har 
behov av att lära sig arbetsuppgifter i det 
dagliga samtalet med kollegor och utveckla 
sitt kontaktnät i organisationen för att kun-
na skapa mervärde. Känslan av tillhörighet, 
att ha kul på jobbet och andra kitt som bin-
der en till arbetet är också något som ut-
manas och där det finns behov att utveckla 
nya sätt att mötas spontant och naturligt.

En annan följd av ökat distansarbete är 
lokalbehovet. Framåt kan vi få se mindre 
dedikerad yta per medarbetare och istället 
större fokus på interaktion, stöd, utveck-
ling, kreativitet och samarbete – huvud-
anledningarna till att man möts på arbets-
platsen.

Frågor:
 ■ Hur arbetar er verksamhet med att vara 

en attraktiv arbetsplats?

 ■ Vilka möjligheter ser ni i de ökade önske-
målen om inflytande och flexibilitet?

 ■ Hur hanterar er verksamhet möjligheter 
och utmaningar med distans- och hybrid-
arbete?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning-
ar: Teknikutveckling och Demografiska för-
ändringar

Referenser
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Region Skåne 2016. Strukturomvandling 
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6. Arbetsmarknad i 
förändring
Krisen under coronapandemin har snabbat 
på förändringarna på arbetsmarknaden, 
med ökad risk för att arbetslösheten biter 
sig fast på högre nivåer. Samtidigt påverkas 
många yrkesgrupper av förändrade krav 
på kompetens till följd av en snabb tek-
nikomställning och strukturomvandling i 
näringslivet. Därmed ökar behoven av ut-
bildning och kompetensutveckling både 
bland arbetslösa och dem som redan har 
ett jobb. Baksidan är en växande oro bland 
unga om möjligheterna att leva upp till ar-
betsmarknadens krav som bidrar till en 
ökad psykisk ohälsa.

Under krisen 2020 krympte den svenska 
ekonomin och det kan ta flera år innan den 
återhämtat sig. Vissa företag har slagits ut 
medan andra har upplevt stora förluster, 
försämrade finanser och svagare framtids-
utsikter trots stora statliga stödpaket. Det 
innebär sammantaget att det finns färre 
möjligheter till nysatsningar och investe-
ringar under kommande år, vilket även på-
verkar återhämtningen på arbetsmarkna-
den negativt.

Lågkonjunkturen har drabbat unga och 
personer med svag anknytning till arbets-
marknaden hårt samtidigt som många 
äldre som blivit arbetslösa kan få svårt 
att återetablera sig. Den snabba struktur-
omvandlingen under krisen inom många 

branscher förstärker dessutom obalanser-
na på arbetsmarknaden när kompetensbe-
hoven i arbetslivet förändras. Det innebär 
att personer som redan innan stod långt 
från arbetsmarknaden får ännu svårare att 
hitta jobb och att långtidsarbetslösheten 
ökar.

Pandemin har dessutom drabbat den pri-
vata servicesektorn extra hårt, med bran-
scher som traditionellt anställer många 
yngre och personer med utländsk bak-
grund. Detta försvårar för dessa grupper 
att få en fot in på arbetsmarknaden. Risken 
är att klyftan fortsätter växa mellan de som 
har och de som inte har ett arbete.

Förändrade arbetsuppgifter och yrkes
roller
Teknikutvecklingen medför löpande för-
ändringar på arbetsmarknaden och bi-
drar till att arbetsuppgifter automatise-
ras, försvinner, förändras och tillkommer. 
I många branscher och yrkesgrupper är 
detta något som har accelererats av det 
digitala språnget under coronakrisen. Det 
finns många bud på vilka och hur många 
jobb som påverkas i digitaliseringens och 
automatiseringens kölvatten, men det för-
väntas ingen större neddragning av jobb i 
närtid på grund av detta. Istället skapas det 
nya möjligheter och tjänster i takt med att 
specifika arbetsuppgifter automatiseras. 
Nya behov, tidsfördriv och sysselsättning-
ar tillkommer i takt med att samhället för-
ändras av digitaliseringen. Samtidigt gäller 
att bara för att något kan automatiseras så 
kommer det inte nödvändigtvis innebära 
att det blir så i närtid.

Den ökade användningen av ny och existe-
rade teknik ändrar formen för arbetet och 
vilka arbetsuppgifter som utförs och hur. 
Inom hotellnäringen finns flera exempel 
på hur man snabbt ställde om under 2020. 
Något sådant är hur receptionens roll för-
ändrades när appar och nya system togs i 
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bruk för själv- eller distansincheckning. I 
stort blev många roller mer flytande, där 
tidigare specialisering i exempelvis restau-
rang, reception, konferens eller städ delvis 
suddades ut.

Behovet av kompetensutveckling växer
Förändringarna innebär att de flesta yrkes-
grupper påverkas av nya kompetenskrav. 
Utmaningen ligger i att möta behoven av 
snabba omställningar, kunna rikta utbild-
ningar till bristyrken och omplacera indi-
vider i en mer teknologiskt avancerad ar-
betsmiljö. Kompetens blir därmed alltmer 
en livslång process snarare än något som 
är aktuellt bara under en begränsad period 
som ung. Även personer med mer kvalifi-
cerade yrken kommer att behöva ställa om 
och byta karriärväg under livet. Detta ökar 
kraven på utbildningssystemet, inte minst 
universitet och högskolor, men även andra 
delar såsom de kvalificerade yrkesutbild-
ningarna (KY) och kommunernas vuxenut-
bildning.

De utbildningar som erbjuds behöver 
vara anpassade till den nya arbetsmark-
naden och den kunskap som efterfrågas. 
Den snabba teknikutvecklingen kräver att 
utbildningssektorn utbildar rätt kompe-
tenser för morgondagens arbetsmarknad. 
Utmaningen ligger 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.

Behovet av kompetensutveckling blir stort 
och det är generellt billigare behålla och 
vidareutbilda nuvarande personal än att 
nyrekrytera. Kompetensomställning är en 
nyckelfaktor för att möta många bransch-
ers utmaningar och för individer som en 
trygghetsförsäkring för att fortsätta vara 
attraktiva på arbetsmarknaden. Just rätten 
till fortlöpande kompetensutveckling var 
en viktig fråga i avtalsrörelsen 2020 och 

kommer att fortsätta vara det framöver.

Psykisk ohälsa och förändrade krav i ar
betslivet ökar sjukskrivningarna
De ökade kraven på utbildning och kom-
petens i arbetslivet har också en baksida. 
Många unga vuxna känner sig oroliga över 
möjligheterna att etablera sig på arbets-
marknaden. Det är troligt att även skol-
ungdomar är medvetna om förändringarna 
och att det medför en ökad press på dem 
att prestera i skolan. Tillsammans med en 
utbredd skolstress och sjunkande skolpre-
stationer över tid bidrar det till en ökad 
psykisk ohälsa bland barn och unga enligt 
Folkhälsomyndigheten.

Psykiska besvär i unga år ligger ofta till 
grund för psykisk ohälsa i vuxenlivet. Där-
för har psykisk ohälsa fått en ökad betydel-
se för sjukfrånvaron på arbetsmarknaden, 
som annars fortsatt är relativt låg jämfört 
med början av 2000-talet. Idag är psykisk 
ohälsa den främsta anledningen till att 
människor blir sjukskrivna.

Utvecklingen syns tydligast bland kvinnor 
och unga vuxna. Mellan 2008 och 2018 
ökade andelen startade sjukfall på grund 
av psykiska diagnoser från 18 till 31 pro-
cent bland kvinnor i åldrarna 20-29. Då 
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa 
varar längre än andra sjukskrivningar för-
stärks skillnaderna mellan könen sett till 
antalet pågående sjukfall. Idag har hälften 
av kvinnorna och en tredjedel av männen 
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som är sjukskrivna en psykiatrisk diagnos.

Figur 1. Psykisk diagnos som andel (%) av samtliga star-
tade sjukdomsfall i åldrarna 20-29 fördelat på kön i Sveri-
ge 2009-2018

Även om ökningen inte har varit lika stor 
som i de yngre åldersgrupperna är kvinnor 
i åldrarna 30-34 de som löper störst risk 
att sjukskrivas till följd av psykiska besvär. 
Det handlar då ofta om en akut stressre-
aktion. En tänkbar anledning är att det är 
då många kvinnor har som mest att göra. 
Många i gruppen har små barn, tar störst 
ansvar för hushållsarbetet och ska samti-
digt förvärvsarbeta och göra karriär.

Coronakrisen har gett upphov till en för-
sämrad arbetsmiljö för många arbetstaga-
re. Det kan gälla ökad stress och arbetsbe-
lastning inom skola, vård och omsorg såväl 
som försämrad ergonomi och ökad ensam-
het i samband med distansarbete bland 
många med kontorsjobb. Det finns tecken 
på att detta kan leda till både ökad psykisk 
och fysisk ohälsa, vilket gör det viktigt att 
så snabbt som möjligt fånga upp de som 
mår dåligt och som kan vara extra svårt att 
göra vid hemarbete.

Frågor
 ■ Hur förändras arbetsuppgifter och yrkes-

roller i er verksamhet?

 ■ Hur bidrar du till att utveckla din egen 
kompetens?

 ■ Hur arbetar din verksamhet med att före-
bygga sjukskrivningar?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning-
ar: Teknikutveckling och Demografiska för-
ändringar

Referenser:
Arbetsförmedlingen 16 juni 2020. Arbets-
marknadsutsikterna hösten 2020.
Arbetarskydd 5 oktober 2020. Rekordnivå 
för psykisk ohälsa på arbetsplatser.
Folkhälsomyndigheten 2019. Ojämlikhet i 
psykisk hälsa i Sverige – Hur är den psykis-
ka hälsan fördelad och vad beror det på?.
Folkhälsomyndigheten 2018. Varför har 
den psykiska ohälsan ökat bland barn och 
unga i Sverige? Utvecklingen under perio-
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coronakrisen.
Försäkringskassan juni 2018. Uppföljning 
av sjukfrånvarons utveckling 2018.
SCB februari 2021. Trender och Prognoser 
2021: befolkning, utbildning, arbetsmark-
nad med sikte på år 2035.2021: befolkning, 
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2035.



24

7. Integrationsutmaningar
Under 2000-talet har över två miljoner 
människor invandrat till Sverige och en femte-
del av befolkningen är numera född i utlandet. 
Invandringen toppade under flyktingvågen i 
mitten av förra årtiondet och har sedan mins-
kat något, men är fortsatt hög i ett historiskt 
perspektiv. Det medför möjligheter på många 
områden, men också utmaningar. I en kom-
munal kontext handlar utmaningarna till stor 
del om frågor kopplat till skola, arbete och bo-
städer.

Sverige har fått en ökad mångfald de senaste åren. Det 
skapar både möjligheter och utmaningar.

Ojämn fördelning av asylsökande
En stor del av invandringen består idag av an-
hörig- och asylinvandring från länder i Mellan-
östern, Afrika och Asien. Under 2020 till och 
med 2023 beräknas över 200 000 personer 
söka uppehållstillstånd som asylansökande el-
ler 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 kommu-
nerna, bland annat i form av arbetsmarknads-
åtgärder, sfi, bostäder och sociala insatser.

Bosättningslagen från 2016 syftar till att ny-
anlända ska fördelas jämnare än tidigare 
mellan kommunerna, med hänsyn till bland 
annat kommunens storlek, det lokala arbets-
marknadsläget och hur många asylsökande 
som redan vistas i kommunen. Den så kallade 
ebo-lagen innebär emellertid att asylsökande 

har rätt att skaffa eget boende i landets kom-
muner i väntan på beslut om uppehållstill-
stånd. Det medför att många söker sig till stör-
re städer som Helsingborg, och att en stor del 
av dem bosätter sig hos släkt och vänner i so-
cioekonomiskt svaga områden. Detta skapar 
utmaningar lokalt på bostadsmarknaden och 
i skolan. Dessutom bidrar det till en ökad upp-
delning av befolkningen som minskar de ny-
anländas möjligheter till etablering i samhäl-
let och på arbetsmarknaden. För att motverka 
detta förändrades lagen från och med 2020 så 
att asylsökande som bosätter sig i sådana om-
råden inte längre ska ha rätt till dagersättning 
eller särskilt bidrag. Det är emellertid fortsatt 
oklart hur stor effekt förändringen har haft i 
praktiken.

Utmaning att etablera nyanlända på ar
betsmarknaden
Kommunernas ekonomi påverkas både di-
rekt och indirekt av en dåligt fungerande 
etablering på arbetsmarknaden. De direkta 
kostnaderna består av utgifter till arbets-
marknadsåtgärder, sociala insatser och eko-
nomiskt bistånd, medan de indirekta utgif-
terna härrör från uteblivna skatteintäkter 
och effekterna av ökad otrygghet och mins-
kad tillit i områden som belastas av socialt 
utanförskap.

Ungefär hälften av de arbetslösa i Helsing-
borg är födda utanför Europa, och redan 
innan pandemin fanns stora svårigheter att 
etablera nyanlända på arbetsmarknaden 
trots tidigare långvarig högkonjunktur. En 
viktig anledning är att kompetenskraven 
har vuxit och efterfrågan på arbetskraft för-
ändras med den löpande strukturomvand-
lingen i näringslivet, och att det därför finns 
relativt få enkla instegsjobb på den svenska 
arbetsmarknaden. Utvecklingen har acce-
lererat under krisen och syns tydligt i hårt 
drabbade näringar som handeln, besöksnä-
ringen och persontransporterna. Det har 
därmed blivit ännu försvårare för grupper 
med svag anknytning till arbetsmarknaden 
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att hitta ett jobb.

För nyanlända är utmaningen förutom 
baskrav i svenska bland annat att många 
saknar gymnasieutbildning, vilket ofta 
krävs för att få arbete i Sverige. Av samtliga 
nyanlända som omfattas av Arbetsförmed-
lingens etableringsuppdrag saknar drygt 
hälften gymnasieutbildning. Samtidigt har 
det visat sig särskilt svårt att få nyanlän-
da kvinnor ut i arbetslivet. I Helsingborg 
arbetar exempelvis endast en femtedel av 
de lågutbildade kvinnorna efter att ha va-
rit folkbokförda i Sverige mindre än fyra år, 
jämfört med ca hälften av männen i mot-
svarande grupp. Skillnaden minskar först 
markant efter tio år.

Många har svårt att nå upp till kun
skapskraven i skolan
En annan näraliggande utmaning är att 
många barn och unga som har asylinvand-
rat har svårt att nå upp till kunskapskraven 
i skolan. Exempelvis berodde närmare 85 
procent av ökningen 2006-2015 i andelen 
grundskoleelever som saknade gymnasie-
behörighet på att fler elever invandrat efter 
den ordinarie åldern för skolstart och att 
de anlänt i allt senare ålder. De har därför 
svårare att hinna tillgodogöra sig grund-
skolans utbildning inom avsedd tid.

Dessutom kommer eleverna i allt högre 
grad från länder som har svårt att ge bar-
nen goda förkunskaper och har föräldrar 
med en relativt låg utbildning, vilket ökar 
barriären ytterligare. Detta är centralt ef-
tersom integrationen i samhället och möj-
ligheterna att lyckas i livet ofta kan kopplas 
till en kedja av skolresultat, arbetsmark-
nadsetablering och inkomst. En otillräcklig 
skolgång ökar risken för lägre livskvalitet, 
ohälsa och i vissa fall att hamna i krimina-
litet. När väl skadan är skedd och personer 
hamnar i socialt utanförskap kan det vara 
både svårt och resurskrävande att hantera.

Figur 1: Andel (%) niondeklassare i Helsingborg som upp-
nått behörighet till gymnasiet efter bakgrund och femår-
speriod

Mer blandad befolkning ställer högre 
krav men ger ökade möjligheter
Med migrationen krävs fortsatta insatser för 
att kommunicera svenska lagar och regler. Ny-
anlända behöver, likt övriga helsingborgare, 
kontinuerligt få information om hur staden 
arbetar med olika frågor, utbud av tjänster 
samt rättigheter och skyldigheter. Till exem-
pel kan entreprenörer som tidigare verkat i 
länder med annan rättstradition och myndig-
hetsutövning behöva information och stöd för 
att kunna förstå det svenska systemet.

Med en mer heterogen befolkning ökar även 
stadens förbindelser till omvärlden. Språk-
kunskaper 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 bak-
grund i olika kulturer, skapas nya preferenser 
och referenser. Kanske efterfrågas nya typer 
av kultur- och idrottserbjudanden och andra 
former av service. Detta ställer krav på det 
kommunala utbudet och på hur staden stöttar 
föreningsliv och andra initiativ i civilsamhäl-
let.

Frågor:
 ■ Vilka utmaningar påverkar din verksam-

het mest?

 ■ Hur kan er verksamhet bidra till en 
snabbare etablering på arbetsmarkna-
den?
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 ■ Hur avspeglar och använder din verk-
samhet stadens mångfald av kompeten-
ser, kulturer och erfarenheter?

Begreppsförklaring
Nyanländ är den som har fått uppehållstill-
stånd som asylsökande eller anhörig till nå-
gon med asylbakgrund under de första två 
åren. Under denna period ingår de nyanlända 
i arbetsförmedlingens etablering och blir först 
därefter kommunens ansvar.

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom brännpunk-
ten i följande megatrendbeskrivningar: Glo-
balisering, Demografi och Värderingsföränd-
ringar
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Arbetsförmedlingen 2018. Förbättra genom-
förandet av etableringsuppdraget.
FN 2017. International Migration Report.
Institutet för framtidsstudier 2018. Våldsbe-
jakande extremism och organiserad brottslig-
het i Sverige.
Länsstyrelsen 2018. Mottagandet och etable-
ring av nyanlända.
Migrationsverket, oktober 2020. Verksam-
hets- och utgiftsprognos.
SCB 2019. Integration En beskrivning av läget 
i Sverige Integration: Rapport 13.
SCB 2018. De första 15 åren – flyktingars för-
sörjning i Sverige.
Skolverket 2019. PISA 2018: 15-åringars kun-
skaper i läsförståelse, matematik och naturve-
tenskap.
Skolverket 2016. Invandringens betydelse för 
skolresultaten



27

8. Ökat fokus på trygghet
Trygghet har blivit en allt hetare fråga i sam-
hällsdebatten. Vi möts av motstridiga bud-
skap i media där det ibland sägs att samhäl-
let blir mer polariserat och otryggt och att 
den grova brottsligheten ökar, och andra 
gånger att människor känner sig allt trygga-
re och att utsattheten för brott är historiskt 
låg. Paradoxalt nog stämmer båda påståen-
dena och det beror på utvecklingar som pe-
kar i olika riktningar. I Helsingborg har den 
upplevda tryggheten länge varit något lägre 
än i jämförbara städer.

Människor känner sig trygga när de inte 
känner oro för sin egen eller andras situa-
tion. Det handlar om att kunna röra sig fritt 
och våga vara sig själv utan att hela tiden 
vara på sin vakt, om att slippa oroa sig för 
brottslighet, och att ha en trygg ekonomi 
och boendesituation. Till detta kommer att 
ha samma tillgång till grundläggande sam-
hällstjänster och trygghetsnät som andra. 
Behovet av trygghet varierar från person 
till person beroende på livssituation, er-
farenheter och individuella förutsättningar. 
Gemensamt är emellertid att vi tenderar att 
känna oss trygga när vi tycker oss kunna lita 
på människor i vår omgivning och på sam-
hällsinstitutioner, myndigheter och företag. 
Det finns en nära koppling mellan trygghet 
och tillit.

Trygghet och tillit
I Sverige har invånarna generellt sett en hög 
tillit både till andra invånare och till staten 

jämfört med många andra länder. Det bety-
der även att den upplevda tryggheten i flera 
avseenden ligger på en hög nivå. Men över 
tid har skillnaderna i tillit och trygghet ökat 
betydligt i befolkningen. I Helsingborg är 
tilliten mellan invånarna lägre än i de flesta 
jämförbara städer, vilket delvis kan förklara 
varför invånarnas trygghet är något lägre 
här.

Figur 1. Nöjd-Region-Index, hur invånarna ser på trygghet 
och säkerhet 2012-2020

Förklaring: SCB bedömer resultatet på en skala från 
1-100. I intervallet 0-39 får kommunen underkänt och 
40-54 godkänt. I intervallet 55-74 anses invånarna vara 
nöjda och 75-100 mycket nöjda.

Störst påverkan på den upplevda trygghe-
ten har upplevelserna från det område där 
man bor och rör sig i vardagen, så kallad 
lokalsamhälletillit. Förutom personliga er-
farenheter av människor och händelser i 
närområdet påverkas den av rapportering-
en i media, rykten och samtal med närstå-
ende. Generellt sett är den upplevda trygg-
heten lägst i bostadsområden där invånarna 
har lite kontakt med varandra och många 
känner behov av att söka trygghet i snäva-
re gemenskaper, utifrån till exempel etnisk 
bakgrund, släktband eller religion. Erfaren-
heter från bland annat New York visar att 
det krävs aktiva insatser från staden för att 
bryta ner mentala barriärer mellan invånar-
na. Det handlar om att få invånarna att träf-
fas kring gemensamma angelägenheter och 
intressen för att skapa gemenskap och där-
med öka tilliten och tryggheten i området. I 
Helsingborg provas detta genom stadsdels-
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utvecklingsmetoden SafeGrowth, där invå-
nare engageras med stöd av utbildade koor-
dinatorer från stadens sida.

Stadens trygghetsvärdar i arbete på Planteringen.

Tryggheten är klart lägre i socioekonomiskt 
utsatta områden med många invånare som 
vistats kort tid i Sverige. Det har samtidigt 
visat sig finnas en nära koppling mellan låg 
lokalsamhälletillit och hög arbetslöshet. Åt-
gärder för att hjälpa fler i arbete kan därför 
ha en direkt positiv påverkan på invånarnas 
trygghet. En utmaning är att omflyttningen 
ofta är stor i dessa områden. De är ofta en 
tillfällig första anhalt, som människor flyttar 
ifrån när de etablerar sig på arbetsmarkna-
den och i samhället. Därmed försvåras möj-
ligheten att bygga tillit och förtroende mel-
lan invånarna eller att spåra resultaten av 
olika kommunala insatser. Samtidigt finns 
ofta en kärna av kvarboende i området vilka 
kan aktiveras och fungera som bas i ett lång-
siktigt arbete för att bygga tillit.

Brottsligheten påverkar tryggheten
Den upplevda tryggheten bland invånarna 
i Sverige och Helsingborg påverkas även av 
oron att utsättas för brott. Brottsligheten 
har sammantaget sett legat på en ganska 
stabil nivå under 2000-talet. I vissa fall har 
den minskat eller legat stilla medan den i 
andra fall har ökat. Men under senare år har 
brottsligheten delvis ändrat karaktär. Våldet 
kopplat till droghandel och gängkriminalitet 
har ökat kraftigt. Karaktäristiskt är att både 
brottsoffer och förövare som regel är yngre 

män, att våldet ofta sker utomhus i stadsmil-
jö och att skjutvapen och sprängmedel an-
vänds allt mer.

Våld och bråk som utövas öppet på gator 
och torg påverkar tryggheten mer än andra 
typer av brottslighet då fler människor be-
rörs i sin vardag. Polisens trygghetsmätning 
visar också att våld i det offentliga rummet 
ökar invånarnas oro att själva utsättas och 
att det gör dem otrygga att röra sig ute på 
kvällen. Detta har visat sig ha stor betydelse 
för invånarnas känsla av trygghet och på-
verkar tilliten till andra i bostadsområdet 
negativt.

Offentligt våld får dessutom mycket upp-
märksamhet i media och i sociala medier 
och kan snabbt bidra till en uppfattning om 
att samhället har tappat kontrollen när bil-
der på brinnande bilar och söndersprängda 
fasader ständigt återkommer i nyhetsflödet. 
Detta är sannolikt den enskilt viktigaste or-
saken till att trygghetsfrågorna fått en ökad 
uppmärksamhet under senare år.

Två motsatta trender ligger bakom utveck-
lingen i brottsligheten. Å ena sidan är de 
yngre generationerna i genomsnitt betyd-
ligt mindre brottsbelastade än de äldre var 
i samma ålder, vilket är en generell trend i 
jämförbara länder. Å andra sidan har krimi-
nalitet i högre utsträckning blivit en livsstil 
för ett litet men växande antal unga män, 
som står för en stor andel av brotten. Det 
har alltså skett en polarisering, och denna 
verkar vara starkare och tydligare i Sverige.

Olika grupper olika trygga
Den förändrade brottsligheten och de öka-
de skillnaderna i tillit till lokalsamhället ger 
olika utslag i den upplevda tryggheten på 
gruppnivå. Det blir tydligt i jämförelsen av 
mäns och kvinnors trygghet i Helsingborg. 
Män och kvinnor har i stort samma tillit till 
andra men kvinnor känner sig allmänt lite 
mindre trygga. Kvinnornas lägre trygghet 
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 ■ Hur kan staden bidra till att stärka lokal-
samhälletilliten?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskriv-
ningar: Demografiska förändringar och 
Globalisering
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beror till stor del på att de oroar sig betyd-
ligt mer för att utsättas för överfall i det egna 
bostadsområdet och att de känner sig mer 
otrygga ensamma utomhus kvällstid.

Skillnaden är ännu tydligare bland unga: 
bara en mindre andel av tonårstjejerna och 
de unga kvinnorna i Helsingborg känner sig 
trygga ute på stan och i det egna bostadsom-
rådet på kvällen. I Sverige har oron att ut-
sättas för brott dessutom ökat betydligt mer 
bland unga kvinnor än män under senare år. 
Gemensamt för både unga kvinnor och män 
är att de känner lägre tillit, som dessutom 
minskat över en längre period.

Tryggheten skiljer sig även åt mellan inri-
kes och utrikes födda. I Sverige som helhet 
känner sig utrikes födda mer otrygga ute i 
det egna bostadsområdet. Det finns även 
skillnader i den upplevda tryggheten efter 
boendeform. I Helsingborg är känslan av 
otrygghet större bland de som bor i lägen-
het än de som bor i villa. Framförallt känner 
de en lägre trygghet ute på kvällen i det egna 
bostadsområdet. Omvänt är oron att utsät-
tas för brott totalt sett något större bland 
de som bor i villa och bostadsrätt än de som 
bor i hyresrätt.

Den förändrade brottsligheten påverkar inte 
bara tryggheten för invånarna utan även för 
företagen och de offentliga verksamheterna 
och deras anställda. Det handlar bland an-
nat om att hot, bedrägerier, it-brott och ut-
pressningsförsök har ökat markant under 
senare år. Tillsammans med ökade skillna-
der i tillit medför det ökade kostnader och 
påverkar möjligheterna att driva företag ne-
gativt. Samtidigt upplever många en otryg-
gare vardag på arbetet.

Frågor:
 ■ Hur påverkas din verksamhet av ett ökat 

fokus på trygghet?

 ■ Hur kan din verksamhet bidra till att oli-
ka grupper känner ökad trygghet?
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9. 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 be-
folkningens levnadsförhållanden successivt 
ökat. Polariseringen handlar inte bara om 
ekonomiska villkor utan också om invånar-
nas värderingar och verklighetsuppfattning. 
Utvecklingen bidrar till vikande tillit, ökad 
otrygghet, minskad social rörlighet och öka-
de spänningar mellan olika grupper.

Ökad geografisk uppdelning
Klyftorna har vuxit mellan yngre och äldre 
generationer, mellan stad och land samt mel-
lan 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 var människor från 
olika sociala grupper bor och rör sig i var-
dagen. I Skåne koncentreras högutbildade 
och höginkomsttagare till de mest attraktiva 
bostadsområdena längs kusterna medan de 
med något lägre utbildningsnivå och inkom-
ster 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.

Utvecklingen avspeglar sig även i grund-
skolan, där barn från resurssvaga familjer 
i växande grad går i skola tillsammans med 

andra barn med motsvarande bakgrund. Det 
innebär att skolorna blivit allt mer uppdela-
de efter elevernas förutsättningar att klara 
studierna, där föräldrarnas utbildningsbak-
grund är en avgörande faktor. Detta gäller 
både inrikes och utrikes födda elever, även 
om barriären ofta är högst bland dem med 
kort vistelsetid i landet. Resultatet är att det 
blivit svårare för elever från studieovana fa-
miljemiljöer att lyckas i skolan, vilket längre 
fram kan komma att påverka deras fram-
tidsmöjligheter negativt. I förlängningen 
påverkar det även kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden negativt i ett läge där 
kompetenskraven förväntas fortsätta att öka 
inom många yrken.

Växande skillnader i servicenivå
Bredvid den geografiska uppdelningen i be-
folkningen ökar skillnaderna i kommersiell 
och offentlig service mellan stad och lands-
bygd. Drivkraften är den löpande struktur-
omvandlingen 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 
exempel är nedläggningen av Findus i Bjuv 
och det minskade serviceutbudet i flera av 
de mindre orterna på landsbygden i Helsing-
borgs stad där till exempel post-, bankkon-
tor och butiker har försvunnit. Resultatet av 
den samlade utvecklingen är bland annat en 
minskad lokal framtidstro.
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Det ökade hemarbetet och en ökad accep-
tans för distansarbete i spåren av pandemin 
skulle eventuellt kunna vända delar av ut-
vecklingen. Om förändringen håller i sig är 
det möjligt att det skulle kunna ge ett upp-
sving i den lokala servicenäringen i mindre 
orter när efterfrågan på caféer, butiker och 
lokala mötesplatser ökar på grund av att 
fler stannar i lokalområdet under arbets-
tid. Det skulle också kunna handla om att 
fler väljer att bosätta sig på mindre orter 
när det inte längre är lika viktigt som tidi-
gare var bostaden är placerad i förhållande 
till arbetet. Ett exempel på det är hur flera 
avlägsna ö-samhällen i Danmark har fått en 
ökad inflyttning under pandemin.

Sviktande tillit
Parallellt med den ekonomiska och socia-
la skiktningen går det att skönja allt större 
skillnader i invånarnas värderingar, något 
som bland annat påverkar tilliten i sam-
hället. Forskning visar att Sverige generellt 
sett har en hög tillit mellan människor och 
att förtroendet för demokratin och till ex-
empel den kommunala och regionala of-
fentliga servicen är ganska stabilt. Men den 
pekar också på att vissa grupper har en 
klart lägre tillit än genomsnittet. Det gäller 
exempelvis unga, lågutbildade, arbetslö-
sa, långtidssjukskrivna och personer som 
identifierar sig som arbetare. Samtidigt 
har skillnaderna mellan olika grupper ökat 
över tid.

När tilliten sviktar minskar tron på demo-
kratin 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. Ett exempel är motståndet 
mot att låta sig vaccineras mot Covid-19 i 
delar av befolkningen, som kan kopplas 
samman med bristande tillit till experter 
och offentliga myndigheter. Tilliten påver-
kar även invånarnas trygghet, och en lägre 
mellanmänsklig tillit i Helsingborg kan del-

vis förklara att den upplevda tryggheten är 
något lägre än i jämförbara städer.

Figur 1. Andel (%) ”höglitare” i olika grupper i Sverige 
1998 och 2019

Minskad social rörlighet och ökade spän
ningar
Den ökade polariseringen påverkar också 
den sociala rörligheten negativt. Det sker 
när uppdelningen mellan grupper blir så 
stor att individers tillgång till sociala ge-
menskaper begränsas och det uppstår bar-
riärer mot att smälta in i nya sociala sam-
manhang. 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 infor-
mation har paradoxalt nog förvärrat situa-
tionen, trots att det aldrig tidigare har varit 
lättare att få tag i fakta, kunskap och infor-
mation. Resultatet är digitala filterbubblor 
som bidrar till att förstärka skillnaderna i 
värderingar och identiteter hos olika grup-
per. Utbredningen av alltfler parallella di-
gitala världar driver individer längre ifrån 
varandra, med risk för färre mellanmänsk-
liga och offentliga samtal. Både grupper 
och individer lever därmed alltmer i skilda 
mentala såväl som fysiska världar.

Dessa ökande skillnader försvårar möj-
ligheterna för en socialt hållbar utveck-
ling. Detta kan leda till en känsla av ökad 
otrygghet, minskad samhörighet och mins-
kad social rörlighet, vilket i förlängningen 
riskerar att cementera utanförskapet för 
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olika grupper. Under det senaste årtiondet 
har en av lösningarna för att motverka po-
larisering och segregation varit att satsa på 
blandade upplåtelseformer vid nybyggna-
tion för att skapa större social blandning. 
Det gäller både när helt nya bostadsområ-
den uppförs och när det produceras nya 
bostäder i befintliga områden. Forskning 
visar emellertid att det i vissa fall kan få 
motsatt effekt och att känslan av utanför-
skap till och med kan öka i utsatta grupper. 
Det kan till exempel ske om nybyggnation 
i befintliga områden bidrar till gentrifie-
ring som tränger bort personer med svag 
betalningsförmåga. Samtidig finns exempel 
på att konfliktlinjer mellan grupper skärps 
när de blandas utan att själva ha valt det. 
Något sådant är reaktionerna från boende i 
Limhamns Sjöstad när Malmö stad började 
placera nyanlända och biståndsmottagare i 
flera av de nybyggda husen.

Frågor
 ■ Hur påverkas din verksamhet när invå-

narna lever i skilda världar?

 ■ Hur kan vi säkerställa en likvärdig servi-
ce och leverans till medborgare med olika 
levnadsförhållanden?

 ■ Hur kan din verksamhet arbeta för att 
stärka den lokala tilliten?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning-
ar: Värderingsförändringar, Globalisering 
och Teknikutveckling
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Figur
Källa: SOM-institutet 2020 samt egna be-
räkningar
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10. Nya krav på 
kommunikation
Vi lever i en tid av informationsöverflöd 
och snabbt förändrade medievanor. I digi-
taliseringens tidsålder ökar mängden in-
formation som publiceras för varje år, och 
med nya sätt att kommunicera ökar anta-
let mediekanaler. Detta innebär att infor-
mationsspridningen demokratiseras, men 
det blir också allt svårare att nå ut med sitt 
budskap eftersom informationslandskapet 
blir allt mer splittrat. Samtidigt som mäng-
den information och antalet valmöjligheter 
ökar förändras invånarnas mediekonsum-
tion radikalt.

Vem kan man lita på?
I det allt mer uppsplittrade nyhetsflödet 
försvagas de traditionella nyhetsaktörer-
nas röster. Det blir svårare för användaren 
att få överblick när inga tydliga auktorite-
ter finns kvar i takt med att informations-
flödet både kommersialiseras och demo-
kratiseras. De monopol på sanning som 
olika aktörer tidigare åtnjöt har samtidigt 
luckrats upp, på gott och ont.

Med fler nyhetsaktörer ser vi en delvis er-
oderad trovärdighet och ökande relativism 
när olika nyhetskällor motsäger varandra, 
det så kallade post-truth-samhället. I sin 
extrem kan detta leda till att olika uppfatt-
ningar om vart samhället är på väg existe-
rar sida vid sida. Generellt har vi större till-
lit till de människor vi känner samhörighet 

eller identifierar oss med. Dessa psykolo-
giska mekanismer kan leda till att vi exem-
pelvis hellre lyssnar på vår faster eller en 
bekant än en forskare med lång erfarenhet 
inom området.

Det finns i dag tydliga skillnader i konsum-
tionen av nyheter och influenser från om-
världen. Skillnaderna beror på sådant som 
olika livssituation, erfarenheter, intressen, 
kulturell bakgrund, ålder, inkomst och 
utbildning. Detta ställer krav på stadens 
kommunikation.

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. Det-
ta gäller på sikt även ljudupptagningar 
och rörliga bilder som genom redigering 
blir svåra att skilja från originalet, så kall-
lade deep fakes som tog fart under 2018. 
Allt från nyheter till individuellt utformade 
klagomål och synpunkter kan då tillverkas 
och påverka förtroendet. Samtidigt arbetar 
flera teknologijättar på AI-verktyg för att 
kunna upptäcka deep fakes.

Risken för falska nyheter, ryktesspridning 
och konspirationsteorier ökar i tider av 
oro och osäkerhet, vilket blev tydligt un-
der coronakrisen. På grund av det oklara 
och föränderliga kunskapsläget frodades 
desinformation, misstänkliggöranden 
och alternativa fakta så till den grad att 
världshälsoorganisationen WHO redan ti-
digt varnade om en ”infodemi” i spåren 
av pandemin. På sociala medier är risken 
stor att ifrågasättande och oriktiga uppgif-
ter sprids när människor missförstår eller 
feltolkar information från stat, kommuner 
och myndigheter. Det kan handla om allt 
från om skolor är stängda, till att politiker 
eller tjänstemän inte tar sitt ansvar eller 
agerar felaktigt.

Direktkommunikation allt viktigare
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Hur vi tar till och förmedlar information 
ändras snabbt, med ett allt starkare fokus 
på bild framför text. Framförallt är det 
rörlig bild som växer snabbast, inte minst 
livevideo, det vill säga direktsänd video. 
Omvandlingen från ett väsentligen textba-
serat internet startade för länge sedan och 
mer visuella medier blir allt viktigare. Det-
ta kommer troligen att accelerera än mer i 
takt med att den femte generationens mo-
bilnät, 5G, rullas ut under 2020, då större 
bandbredd ökar möjligheterna till att kom-
municera med datakrävande video.

I takt med att vi hanterar och inhämtar in-
formation på nya sätt ändras också synen 
på vad som är trovärdigt. Det är idag ofta 
mer lönsamt att driva uppmärksamhet 
snarare än förmedla fakta, och det som får 
stor spridning förväntas vara sant. Sökmo-
torer styr informationshanteringen, där 
vi förväntar oss att det som kommer högt 
upp är relevant och trovärdigt. Paradoxen 
är att informationen och särskilt de bilder 
och video som engagerar sällan är de mest 
underbyggda. En annan aspekt är hur rub-
riken i allt högre grad styr tolkningen av 
innehållet, inte minst då det är vanligt att 
många endast läser rubrik och ingress.

En kommunikatör guidar invånare i Oceanhamnen.

I detta nya informationslandskap blir di-
rektkommunikation allt viktigare sam-
tidigt som beroendet av mellanaktörer 
minskar. Det ökar möjligheten för avsända-

ren att behålla kontrollen över budskapet 
och öppnar upp för dialog med kunder, in-
vånare och följare. Det tydligaste exemplet 
är Donald Trumps användning av Twitter 
under hans tid som president för att tala 
direkt med sina följare och undgå medier-
nas filtrering. Men det går även att använda 
för att sprida andra typer av budskap. Sam-
tidigt ökar förväntningarna på snabba svar 
och lösningar i direkta kommunikationska-
naler, även utanför normala arbetstider.

I Helsingborg har det exempelvis funnits 
snabbt uppkomna opinioner om byggande 
på kolonilotter, Landborgsgaraget och för-
säljning av Öresundskraft. Det visar sig ock-
så i hur enfrågepartier på lokalt plan sam-
lar invånare 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 tät-
orterna i kommunen. Erfarenheter från 
Helsingborg är att de som engagerar sig 
mest är äldre runt pensionsåldern.

Ökad betydelse av delaktighet och intern
kommunikation
Mycket av detta rör hur man kommunice-
rar förändring, som av olika anledningar 
inte har mottagits väl. Det gäller även inom 
den kommunala verksamheten. Ett exem-
pel på detta är införandet av handläggar-
robotar 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 mer värde-
fullt. När motsvarande modell skulle infö-
ras i Kungsbacka under 2018 sa istället 75 
procent av personalen upp sig.

Möjligheter till delaktighet och medska-
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pande kan skapa större engagemang och 
bidra till värdefull återkoppling till verk-
samheten. 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 envägskom-
munikationen brytas, men då behöver vi 
kunna visa på ett meningsfullt värde för 
den enskilde.

De senaste åren har röster också höjts för 
att ett ökat fokus på internkommunikation 
behövs i svenska organisationer. Bland an-
nat rapporten Den kommunikativa organi-
sationen, författad av forskare vid Lunds 
universitet, beskriver modern internkom-
munikation som ett nödvändigt steg mot 
att bli en kommunikativt mogen organisa-
tion.

Behovet av internkommunikation för-
stärks av ovan nämnda trender i samhället. 
När tilliten sjunker och trovärdighet blir en 
bristvara så är det oerhört viktigt för orga-
nisationer att visa en samlad front och ”tala 
med en tunga”. Detsamma gäller när nya 
medievanor gör det svårare att nå fram och 
algoritmer på digitala plattformar gynnar 
konsekvent kommunikation. Internkom-
munikation säkerställer att medarbetare 
pratar om organisationen på samma sätt 
som ledningen och gör att organisationens 
centrala budskap blir tydligare.

Frågor
 ■ Spelar det någon roll om vi gör bra saker 

om ingen känner till det?

 ■ Hur når vi invånarna med korrekt infor-
mation?

 ■ Vilka kanaler är relevanta för att nå invå-
narna om ett år? Om tre år?

 ■ Läs mer

 ■ Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskriv-
ningar: Teknikutveckling och Värderings-
förändringar
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11. Omställning mot ett 
grönare samhälle
Hållbarhetsfrågorna har kommit att ta en allt 
större plats i planering och mål för många or-
ganisationer. Detta leder till en ändrad spel-
plan där stora delar av samhället ställer om 
mot ett grönare och mer hållbart samhälle. 
Förutom individers beteenden har både nä-
ringsliv och kommuner en central roll i om-
ställningen.

De globala målen för hållbar utveckling, kli-
matstrejker och Greta Thunberg har präglat 
mycket av samhällsdebatten under senare 
tid. Trots att miljöfrågorna länge varit i fokus 
i Sverige och vissa saker har blivit bättre, som 
till exempel koldioxidutsläppen, har bland 
annat resursanvändningen och konsumtio-
nen fortsatt öka under lång tid. Samtidigt blir 
effekterna av globala klimat- och miljöför-
ändringar allt påtagligare även lokalt, vilket 
ökar intresset för frågorna ytterligare.

Utvecklingen innebär både växande incita-
ment och ökade krav på kommunerna att 
agera. Helsingborgs miljöarbete ligger långt 
fram, men mycket arbete kvarstår och sta-
dens verksamhet har att förhålla sig till både 
nationell lagstiftning (top-down) och invån-
arnas önskemål (bottom-up). Staden jobbar 
både med att påverka beteenden och att ska-
pa förutsättningar för att det ska vara lätt att 
göra rätt. Ett exempel på detta är projektet 
SmartmatHBG där Skol- och fritidsförvalt-
ningen lyckats halvera matsvinnet i stadens 
skolor och därmed klimatpåverkan.

En mer grön politik på både nationell och 
europeisk nivå skapar nya förutsättning-
ar. Omställningen drivs av ett fokus på att 
minska utsläpp och miljöpåverkan, och 
en stor del av detta sker genom lagstift-
ning och ökade krav. Mycket reglering rör 
ett ökat producentansvar i form av varor-
nas livslängd, möjligheter till reparation, 
tydligare konsumentmärkning och bättre 
avfallshantering. Samtidigt används skat-
teavdrag och konsumentstöd för att få 
till beteendeförändringar och förändrade 
konsumtionsmönster, både för individer 
och företag.

För Helsingborgs stad innebär detta lö-
pande anpassningar över en bred linje 
inom koncernen. Många förändringar 
handlar om att minska energianvänd-
ningen och utsläppen av växthusgaser, 
samt att använda begränsade resurser på 
ett mer effektivt sätt utifrån tanken om 
cirkulär ekonomi. Ett exempel på detta är 
Helsingborgs satsning på ”tre rör ut” i H+ 
området, som handlar om att vatten, nä-
ring och energi återvinns.

Efterfrågan på hållbara produkter för-
väntas öka framöver. Generellt sett ökar 
den i takt med att de gröna alternativen 
blir bättre och att priset på dem sjunker. 
Detta blir över tid självförstärkande då en 
ökad efterfrågan förändrar företagens ut-
bud, vilket i sin tur driver en ändrad kon-
sumtion när fler hållbara alternativ blir 
tillgängliga. Incitament för innovationer 
och möjlighet till storskalig produktion 
växer när marknadsunderlaget ökar. Det 
offentliga är en stor kund och kan där-
med ställa skarpa hållbarhetskrav i upp-
handlingar. Staden har exempelvis ställt 
krav på en leverantör att ta fram gymnas-
tikmattor utan farliga hormonstörande 
ämnen. Nu finns en sådan matta att tillgå 
för alla kommuner i Sverige.
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Delade meningar om prioriteringar och in
dividens ansvar
I takt med förändrade värderingar och livs-
stil ställs andra krav och förväntningar på 
kommunens tjänster, inte minst från de in-
vånare som ser klimatfrågan som vår tids 
ödesfråga. Samtidigt är långt ifrån alla in-
vånare intresserade av hållbarhetsfrågor. 
Hur man prioriterar mellan sociala frågor 
och miljöfrågor skiljer sig ofta och det finns 
en polarisering i vilken vikt man lägger vid 
dem. En del är mer intresserade av närlig-
gande lokala problemställningar kopplat 
till trygghet, jobb och välfärd medan andra 
av de mer långsiktiga globala miljö- och 
klimatfrågorna. Turerna kring Preemraff i 
Lysekil under hösten 2020 är ett exempel 
på detta, där möjligheterna till fler lokala 
arbetstillfällen ställdes mot målet att mins-
ka de nationella koldioxidutsläppen.

Det finns också skillnader i synen på håll-
barhet mellan generationer, kön, olika so-
cioekonomiska grupper i samhället och 
beroende på var man bor – på landet eller 
i staden, eller till och med i vilken stadsdel. 
Synen på hållbarhet och val kopplade till 
denna hänger till viss del ihop med status 
och prestige inom vissa grupper, inte minst 
genom ett tungt fokus i media. I offentlig-
heten ses hållbarhetsfrågan ofta som en 
normativ fråga med tydliga rätt och fel, 
vilket driver ett motstånd hos vissa andra 
grupper som kan uppleva att de blir per-
sonligen kritiserade för deras livsstil och 
val.

Mycket av den offentliga debatten handlar 
om individens ansvar, inte minst de senas-
te årens diskussioner om köttkonsumtion, 
flygskam och modeskam. Detta påverkar 
konsumtionsmönstren och sätter press på 
producenter av varor och tjänster att an-
passa sig till högre miljökrav. Samtidigt är 
ofta skillnaden stor på vad människor sä-
ger och vad de faktiskt gör. Många konsu-
menter handlar till syvende och sist enligt 

övertygelse endast när det passar eller pri-
set är rätt. Samtidigt präglas inställningen 
till olika miljöfrågor mycket av individens 
egen situation; det är enklare att stödja ini-
tiativ och frågor som inte påverkar ens var-
dag, men svårare när det kräver ändringar 
i invanda mönster eller syns i närmiljön. 
Aktiva insatser kring beteendepåverkan är 
en viktig komponent för att nå ett mer håll-
bart samhälle.

Allt fler verksamheter profilerar sig som hållbara och för-
söker påverka konsumentbeteenden.

Det omfattande beteendeförändringarna i 
befolkningen till följd av Coronapandemin 
och de rekommendationer och restriktio-
ner som sattes in har även visat hur den 
mänskliga påverkan på miljön skulle kun-
na förändras. Sådant som tidigare ansetts 
omöjligt både politiskt och på individnivå 
normaliserades snabbt och har på kort tid 
resulterat i helt nya vanor. Detta har gett 
vatten på kvarnen bland dem som hävdar 
att vägen fram inte bara är att skruva på 
existerande regelverk och beteenden utan 
efterfrågar mer radikala lösningar.

Näringsliv och kommuner central roll i 
omställning
Grön hållbarhet är en betydligt större frå-
ga än vad den enskilda individen kan lösa, 
och därför behöver både det offentliga och 
näringslivet dra åt samma håll. Stadsplane-
ringen används som verktyg för att påver-
ka utvecklingen mot en grönare omställ-
ning. Stora och tätbebyggda städer såsom 
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Helsingborg har enklare för klimatsmart 
stads- och infrastrukturplanering med 
bland annat energieffektiva byggnader. Vi 
har också möjligheter till en så kallad grön 
mobilitet i form av smart kollektivtrafik 
samt gång- och cykeltransporter, och där-
med att främja en koldioxidsnål livsstil i 
sådana miljöer.

Näringslivet har en central roll i omställ-
ningen och flera stora branscher i Hel-
singborg, inklusive handel, transport och 
byggsektorn, har idag hög miljöpåverkan. I 
Helsingborg ligger samtidigt flera miljötek-
nikbolag i framkant. Allt fler branscher på-
verkas av högt ställda krav på omställning-
ar både när det gäller varuproduktion, val 
av leverantörer och etik. Incitamenten att 
vara hållbar ökar i takt med att efterfrågan 
förändras samtidigt som lagkraven skärps. 
På sikt kan detta betyda att företag som 
inte anses bry sig om klimatet och samhäl-
let konkurreras ut.

Olika aktörers hållbarhetsarbete nagel-
fars allt grundligare av medvetna kon-
sumenter och media. Många, framförallt 
yngre, kräver både som konsumenter och 
arbetstagare alltmer genuint hållbara fö-
retag. Att kommunicera att man gör gott 
utan att göra det, så kallad greenwashing, 
kan därmed leda till stora plötsliga förlus-
ter om det uppmärksammas. Ett exempel 
på hur svår balansgången kan vara är den 
negativa uppmärksamhet havreprodukts-
företaget Oatly fick efter att kapitalfonden 
Blackstone blev delägare under 2020, och 
som medfört att en del konsumenter boj-
kottar deras produkter.

Kraven på elnäten förväntas öka i takt med 
bland annat bostadsbyggande, verksam-
hetsetableringar, elektrifierade transpor-
ter. Det finns i nuläget en kapacitetsbrist i 
elnätet på ett regionalt plan som påverkar 
effekttillgången i Helsingborg. Med en ök-
ande efterfrågan kan det bli nödvändigt att 

prioritera, med risk för att ambitioner och 
delar av utvecklingen får stå tillbaka något.

Frågor:
 ■ Hur bidrar er verksamhet till Helsing-

borgs omställning?

 ■ Var går gränsen mellan invånarnas och 
stadens ansvar?

 ■ Hur hanterar er verksamhet den växande 
klimatoron i samhället?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning-
ar: Klimat- och miljöförändringar och Glo-
balisering
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12. Behoven av mark i 
förändring
Helsingborg har länge haft en snabb be-
folkningsökning som följer en bredare 
urbaniseringstrend där människor och 
ekonomisk aktivitet koncentreras till stör-
re städer. Utvecklingen ger i dagsläget ett 
tryck på innerstaden och stadsnära boen-
demiljöer. Den syns också i efterfrågan på 
ny verksamhetsmark. Samtidigt förändras 
behoven succesivt i takt med den löpan-
de teknik- och samhällsutvecklingen som 
dessutom accelererat under Coronapan-
demin. Till bilden hör att Helsingborg re-
dan är en tättbefolkad kommun med en li-
ten yta jämfört med många andra svenska 
kommuner.

Motstridiga behov när befolkningen växer
Trycket från urbaniseringen innebär en 
ökad konkurrens om hur marken ska an-
vändas. Det handlar om hur behoven av 
bostäder, kontor, handel, service, industri, 
logistik, infrastruktur, biologisk mångfald 
och jordbruk ska prioriteras mot varandra. 
En ökad befolkning kan även påverka till-
gången till rekreationsområden och skada 
känsliga ekosystem när staden expanderar 
på befintliga grönytor. I förlängningen kan 
det påverka möjligheten till en meningsfull 
fritid och livskvalitet 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 ex-
empel. Till detta sker en förtätning, främst 
i centralorten men även i andra tätorter 
inom kommunen. Markanvändningen 
hamnar också i fokus när krav på kostnads-
effektivt bostadsbyggande ska balanseras 
mot högt ställda miljökrav och klimatan-
passade åtgärder.

Stadsplaneringen ska säkra en utveckling 
mot en balanserad stad. I det samman-

hanget kan långsiktiga och kortsiktiga be-
hov behöva tillgodoses samtidigt. Behoven 
ändras dessutom över tid, och med ny tek-
nik förändras markbehovet inom flera om-
råden. Till exempel skapar digitaliseringen 
i kombination med en växande delnings-
ekonomi förutsättningar för en förändrad 
markanvändning när bilpoler och cykelpo-
ler minskar behovet av parkeringsplatser 
i de centrala delarna av staden. En annan 
förändring att närmiljön och stadsmiljön i 
allt högre grad används som en förlängning 
av både hemmet och arbetsplatsen. Driv-
krafter är en växande privat servicenäring 
med ett ökat antal mötesplatser i det of-
fentliga rummet och tillgången till internet 
och digitala lösningar oavsett var vi befin-
ner oss. Utvecklingen understöds också av 
kommunala satsningar på mer attraktiva 
offentliga miljöer som inbjuder till mänsk-
liga möten och den växande koncentratio-
nen av kunskapsintensiva arbetsplatser i 
de större städerna. Delar av detta har fått 
sig en knäck under Coronapandemin, men 
många av drivkrafterna bakom är fortfa-
rande intakta.

Förändrat behov av mark för bostäder
Den snabba befolkningsökningen har lett 
till en hög efterfrågan på bostäder i Hel-
singborg och andra svenska städer. Samti-
digt har många kommuner satsat på förtät-
ning och blandade upplåtelseformer, och 
då ofta i stationsnära lägen för att begränsa 
klimatpåverkan och hushålla med marken. 
Tillsammans med statliga byggsubventio-
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ner har det lett till en stor nybyggnation 
av flerbostadshus med tonvikt på mindre 
hyreslägenheter. Utvecklingen har varit 
särskilt tydlig här i Helsingborg där ett re-
kordhögt antal hyresrätter byggts under 
senare år. Detta har resulterat i en kortare 
kötid i nyproducerade hyresrätter för den 
som vill bosätta sig i Helsingborg än i de 
flesta andra skånska kommuner. För Hel-
singborgs del innebär detta att stadens roll 
som en plats dit många flyttar för att bo i 
lägenhet har förstärkts.

En byggarbetsplats i nytt bostadsområde.

Många av de som flyttar till Helsingborg för 
att bo hyreslägenhet är unga eller utrikes 
födda. Gruppen unga som flyttar hemifrån 
och skaffar eget boende har emellertid 
krympt och förväntas fortsätta minska nå-
got under de närmaste åren. Inflyttningen 
domineras därför netto av utrikes födda 
som antingen invandrat direkt till Helsing-
borg eller flyttat hit från andra och ofta 
mindre kommuner. Migrationen har emel-
lertid minskat under Coronapandemin och 
om utvecklingen håller i sig kan det inom 
några år få betydande effekter på befolk-
ningstillväxten här och i andra jämförbara 
städer. Det innebär i så fall allt annat lika att 
efterfrågan på hyreslägenheter kan komma 
att minska motsvarande.

Samtidigt har den stora generationen föd-
da i slutet på 80-talet och början av 90-ta-
let kommit upp i familjebildande ålder. 
Många av dem söker just nu en lämplig bo-

stad i ett barnvänligt område, och då ofta 
en villa eller ett radhus. Men fler väljer då 
att flytta ut från Helsingborg än som flyt-
tar in. Den främsta anledningen är san-
nolikt att det finns en brist på prisvärda/
attraktiva småhus i kommunen, men inte i 
arbetsmarknadsregionen som helhet. Där-
för tappar Helsingborg familjer med små 
barn till flera av grannkommunerna. Ut-
vecklingen speglar också relationen mellan 
stad och land och bostadsspecialiseringen 
i olika typer av kommuner inom Familjen 
Helsingborg. Alla som vill har emellertid 
inte ekonomiska möjligheter att flytta till 
ett småhus. För den gruppen kan större hy-
resrätter vara ett alternativ.

Figur 1. Helsingborgs flyttnetto efter hustyp och kom-
mun 2019

Accelererad strukturomvandling i nä
ringslivet förändrar behoven
Coronapandemin har slagit hårt mot flera 
av de näringar som dominerar i Helsing-
borg så som handel och hotell- och restau-
rangverksamhet. Men även de delar av den 
privata tjänstesektorn som klarat krisen 
relativt väl har upplevt stora förändringar. 
Det kommer sannolikt påverka efterfrågan 
på fastigheter och verksamhetsmark i mer 
centrala lägen under de kommande åren.

Byggandet av nya kontorslokaler har tap-
pat mer än bostadsbyggandet då det är 
mer konjunkturkänsligt. Samtidigt finns 
tecken på att det utbredda hemarbetet 
sedan början av pandemin och en önskan 
från många företag att dra ner på hyres-
kostnaderna kan komma att påverka kon-
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torsmarknaden även framöver. Vad detta 
skulle innebära i praktiken är i dagsläget 
oklart. Enligt en analys från Region Skå-
ne har över en fjärdedel av de förvärvsar-
betande i Helsingborg möjlighet att jobba 
på distans. Det är osannolikt att alla dessa 
skulle arbeta hemifrån permanent i fram-
tiden och att det inte även fortsättningsvis 
skulle behövas kontorslokaler. Däremot är 
det tänkbart att behovet av nybyggnation 
minskar och att delar av kontorsmarkna-
den står inför ett skifte mot mer flexibla 
ytor och där man i högre grad är villig att 
dela lokaler med andra verksamheter.

Pandemin och det digitala språng den har 
medfört har även snabbat på strukturom-
vandlingen inom handeln. Det påverkar 
behovet av mark för nya butiker både i 
centralorten och i handelsområden utan-
för. Till gengäld har e-handeln och de de-
lar av transport- och logistiknäringen som 
ligger nära denna upplevt en boom under 
pandemin. Det har ökat behovet av verk-
samhetsmark inom dessa näringar. Det är 
oklart hur nettoeffekten blir i Helsingborg, 
men det är tydligt att utvecklingen av nya 
affärsmodeller accelererat, där lokalbeho-
ven kan komma att se helt annorlunda ut 
än tidigare.

Behoven förändras långsiktigt med ökad 
globalisering och digitalisering
Behovet av logistikytor och transport har 
länge ökat i takt med de växande globala 
handelsströmmarna och en snabb tillväxt 
inom e-handeln. Transport- och logistik-
branscherna är redan starka i Helsingborg 

och bedöms ha goda möjligheter att fort-
sätta växa även efter Corona. 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 fort-
satt konkurrenskraftiga.

Helsingborg har en viktig och strategisk 
placering för framtidens logistik- och 
transportbehov, och med stadens läge och 
tillgänglighet är Helsingborg en del av flera 
funktionella regioner. Som en konsekvens 
av långsiktigt ökat resande, arbetspendling 
och internationalisering av näringslivet 
växer behovet av en väl fungerande digital 
och fysisk infrastruktur. Med fler transpor-
ter, företag och invånare ökar även trycket 
på hamnen, vägarna, järnvägsnätet, elför-
sörjningen, avfallshanteringen och VA-sys-
temet därmed behovet av ny eller föränd-
rad infrastruktur.

En utmaning är att stora infrastrukturpro-
jekt ofta har långa planeringshorisonter 
och att mycket kan hinna förändras innan 
de förverkligas. Ett exempel på detta är 
osäkerheten om hur mycket av hushållens 
förändrade behov av transport, vatten, el 
och avfallshantering på grund av det ökat 
hemarbetet som kommer att bestå även 
efter Coronapandemin med potentiella ef-
fekter på flera delar av den fysiska infra-
strukturen.

Stort tryck på centrala Helsingborg
Det har länge funnits ett stort tryck på cen-
tralorten. Men Helsingborg 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 förde-
lade och av skiftande kvalitet. Till exempel 
ökar gapet i resultat mellan olika skolor, 
och kollektivtrafik och cykelvägar är inte 
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jämnt utbyggda över hela kommunen.

För att avlasta den snabba tillväxten i 
stadskärnan kan mindre orter runt staden 
utvecklas och på sikt tydligare integreras 
med centralorten. När orterna växer och 
förtätas skapas dessutom lokala förutsätt-
ningar för en mer utbyggd service, infra-
struktur och kollektivtrafik. Detta gäller 
även mindre orter inom Familjen Helsing-
borg, men det ställer i så fall krav på väl-
fungerande och sammankopplade kommu-
nikationer. Med fortsatt teknikutveckling 
kan skillnaderna mellan centrum och pe-
riferi eventuellt komma att minska. Dess-
utom är det möjligt att det ökade hemar-
betet under Coronapandemin kan komma 
att förstärka underlaget för privat och of-
fentlig service i mindre orter om många 
kommer att fortsätta jobba hemifrån även 
i framtiden. Det skulle i så fall kunna öka 
behovet av lunchställen, caféer, handel och 
lokala mötesplatser, med effekter på den 
kommunala planeringen.

Åkermark värderas annorlunda när klima
tet förändras
Helsingborgs kommun består till 65 pro-
cent av högkvalitativ åkermark. Det ökade 
behovet av mark när staden växer innebär 
att delar av den kan komma att behöva an-
vändas för andra ändamål. Åkermarken 
har samtidigt ett lågt ekonomiskt värde 
jämfört med om den används till bostäder 
eller verksamheter. Länsstyrelsen har syn-
punkter på exploatering av åkermark då 
den ses som en strategisk resurs att säkra 
Sveriges långsiktiga livsmedelsförsörjning. 
Det handlar bland annat om att klimatför-
ändringarna riskerar att minska livsmed-
elsproduktionen 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 grö-
dor än i dagsläget, vilket kan leda till att od-

lingsmark värderas annorlunda.

Frågor
 ■ Hur påverkas din verksamhet av den öka-

de konkurrensen om mark?

 ■ Hur bör staden förhålla sig till motstridi-
ga intressen när behovet av mark föränd-
ras?

 ■ Hur påverkas invånarnas livskvalitet av 
hur marken används?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning-
ar: Demografiska förändringar, Teknikut-
veckling och Klimat- och miljöförändringar

Referenser
IVA 2017. Den urbana utvecklingens driv-
krafter och konsekvenser
Länsstyrelsen Skåne 2015. Markhushåll-
ning i planeringen Jordbruksmarken i Skå-
ne
Martin Andersson, Johan P. Larsson, Joa-
kim Wernberg 2017. Närhet och nätverk – 
Urbaniseringens roll utanför storstäderna
Region Skåne. 2019. Modell för bostadsef-
terfrågan i Skåne
Stadsbyggnadsförvaltningen 2018. Pro-
jektplan Utvecklingsplaner för stationsor-
ter Fas 1
Swedbank, september 2020. Handelns ut-
sikter
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13. Konkreta klimat
känningar
Utsläppen av växthusgaser från mänskli-
ga aktiviteter har redan ökat den globala 
medeltemperaturen med cirka en grad 
sedan slutet av 1800-talet. Ökningen för-
väntas nu nå 1,5 grader inom några år-
tionden, och är den nivå FN:s medlems-
länder enades om att försöka begränsa 
ökningen till i Parisavtalet 2015. Oavsett 
om det lyckas eller inte kommer effekter-
na av klimatförändringen tillta i styrka 
under lång tid framöver. För Sverige och 
Helsingborg får detta en lång rad konkre-
ta konsekvenser.

Ökad risk för översvämningar och er
osion
Havsnivån förväntas stiga med upp till 
en meter fram till 2100 och därefter fort-
sätta stiga under lång tid, även om prog-
nosen 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 kuster-
na i de norra och östra delarna av landet. 
Dessutom finns här flera låglänta områ-
den och kuststräckor som redan är utsat-
ta för sandflykt och erosion. Beräkningar 
visar att om havsvattennivån stiger en 
meter kommer kusten att i genomsnitt 
dra sig tillbaka 100 meter.

För Helsingborgs del innebär prognosen 
att hela kustzonen riskerar både ökad 
erosion och fler översvämningar som 
kan orsaka direkta skador på bebyggel-
se, 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 länsstyrel-
sens rekommendation om att ny bebyg-
gelse bör ligga minst 3 meter över havet, 
som fått Länsförsäkringar att sluta för-
säkra nybyggnationer under denna nivå. 
Störst sårbarhet för översvämning finns 
vid Råå och Råån, området väster om 
Järnvägsgatan, centralstationen, norra 
tågtunnelmynningen, Råådalsbanan och 
vid övrig bebyggelse som ligger lågt i för-
hållande till havsnivån. Även Rydebäck, 
Hittarp, Domsten och Utvälinge bedöms 
som sårbara. Förutom den direkta över-
svämningsrisken leder havsnivåhöjning-
arna till att grundvattennivån stiger lika 
mycket längs kusten, med påverkan på 
byggnader, bärighet och problem för vat-
ten- och avloppssystemet.

Fler fall av extrem nederbörd
Ökade nederbördsmängder på vinter-
halvåret och fler tillfällen med extrem 
nederbörd förväntas framöver. Det se-
nare har redan blivit vanligare och lokalt 
har till exempel Köpenhamn haft flera så 
kallade 100-årsregn under senare år. I ex-
tremfallet i juli 2011 kom över 150 milli-
meter 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.

Speciellt med extrem nederbörd är att 
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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 de-
lar 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 kloaksys-
temet överlastas så att kloakvatten rin-
ner baklänges och pressas upp genom 
avloppsbrunnar i källare. Den ökade ne-
derbörden kan även få konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen genom för-
sämrad kvalitet på vattnet i Bolmen och 
Ringsjön. Dessutom påverkas badvat-
tenkvaliteten när stora mängder förore-
nat vatten på kort tid rinner ut i hav och 
sjöar, vilket är av betydelse både för tu-
rismen och för befolkningens rekreation 
och livskvalitet.

Oftare värmeböljor och torka
Klimatförändringen får även andra effek-
ter med konsekvenser för Helsingborg. 
När temperaturen stiger ökar risken för 
värmeböljor och torka. Sommartorka på-
verkar jordbruket negativt och ökar ris-
ken för bränder. Jordbruket bedöms i öv-
rigt dra nytta av klimatförändringen med 
en längre växtsäsong. Ökad förekomst av 
värmeböljor innebär också ökade risker 
inom vården och för utsatta grupper så 
som äldre och sjuka. Förändrade årstider 
och en förlängd växtsäsong kan dessut-
om påverka pollensäsongens start, längd 

och intensitet med konsekvenser för dem 
med allergi.

Under sommaren 2018 började många kalla Gröningen 
för ”Gulingen” när torkan fick gräset att förvandlas till 
halm.

Till detta kommer sekundära effekter av 
ett varmare klimat i form av nya sjukdomar 
och parasiter. Dessutom utsätts olika träds-
orter lättare för sjukdomar och parasiter 
när klimatet både blir varmare och fukti-
gare under delar av året. Helsingborg kan 
emellertid förväntas påverkas mindre av 
detta än andra kommuner med mer skog 
och större naturområden.

Klimatkänningar och coronapandemin
Den minskade ekonomiska aktiviteten un-
der coronapandemin har tillfälligt påver-
kat utsläppen av växthusgaser, och lett till 
en lägre klimatbelastning från flygresor, 
persontransporter, kraftverk och industri. 
Men detta bedöms inte få någon märkbar 
påverkan på den långsiktiga trenden mot 
en tilltagande klimatförändring. Detta be-
ror dels på att utsläppen ökar igen när eko-
nomin återhämtar sig, och dels på att de 
växthusgaser som redan finns i atmosfären 
till följd av tidigare utsläpp kommer att öka 
uppvärmningen under lång tid framöver 
oavsett vad som sker i det korta perspek-
tivet. Dessutom är risken är att problem-
ställningarna hamnar i bakgrunden av an-
dra frågor när konjunkturen är svag och 
kommunernas ekonomi pressas. Det kan 
eventuellt komma att gå ut över satsningar 
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på klimatanpassning och beredskapen för 
att hantera konsekvenser av extremregn, 
översvämningar, havsnivåstigningar och 
torka.

Frågor:
 ■ Hur påverkas er verksamhet av klimat-

förändringarnas konsekvenser?

 ■ Hur ser er beredskap ut för översväm-
ningar, kraftiga skyfall och värmeböljor?

 ■ Hur påverkar klimatförändringarna er 
planering?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning: 
Klimat- och miljöförändringar

Referenser
IPCC 2018. Global Warming of 1.5oC. Sum-
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Helsingborgs stad 2017. Stadsplan 2017 – 
Vatten och översvämning.
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46

14. Växande digital 
sårbarhet
Vi lever i ett samhälle som alltmer förlitar 
sig på digitala lösningar som ska fungera 
utan avbrott eller krångel. Digitalisering-
en har bidragit till bättre tjänster och en 
enklare vardag men också i förlängning-
en till ökade risker och en ökad sårbar-
het på en rad områden. Utvecklingen för-
utsätter en stabil elförsörjning vilket gör 
samhället mer sårbart mot störningar i 
kraftöverföringen och kapacitetsbrister i 
elnätet.

Ökat digitalt beroende
Med fler digitala, uppkopplade och inte-
grerade tjänster och varor ökar det digi-
tala beroendet, både på samhällsnivå och 
för individen. När fler arbetar och stude-
rar på distans ökar belastningen på digi-
tala system och kommunikationslösning-
ar ytterligare. Detta medför för många 
organisationer behov av att tillföra såväl 
infrastruktur som kompetens. Samtidigt 
innebär det ökade beroendet också en 
större sårbarhet vilket bland annat stäl-
ler krav på förmågan att planera för och 
hantera större avbrott.

Digital informationsskärm på Konsul Olssons plats.

Vidare medför en förändrad brottslighet 
nya risker, där digitaliseringen ökat möj-
ligheterna för id-kapning, hackning, samt 
övertagande och styrning av saker såväl 
som tjänster. Dessa risker ökar också med 

satsningarna på smarta och uppkopplade 
städer, vilka förväntas accelerera med 
införandet av 5G teknik i mobilnäten. 
Över 230 000 personer i Sverige upplev-
de 2019 en ekonomisk förlust till följd av 
identitetsstöld, e-postmeddelanden från 
bedragare eller omdirigering till falska 
webbplatser. Nationellt har hälften av 
alla företag med anställda utsatts för IT-
brott, och av dessa har sex av tio avstått 
från att polisanmäla. Ett exempel på ett 
företag som blivit utsatt är Synsam, vars 
nordiska e-handel och datasystem låg 
nere i mer än en vecka efter att utpressa-
re hackat företagets it-system i septem-
ber 2020.

Även kommuner är sårbara, och det finns 
flera internationella exempel på cybe-
rattacker där hackare försöker utpressa 
städer på pengar efter att ha kapat el-
ler stängt ner datorsystem med följd att 
exempelvis varken löner eller räkning-
ar kunnat betalas. Svenska kommuner 
är här lika attraktiva mål. Dessutom har 
sjukvården de senaste åren blivit ett allt 
vanligare mål för utpressning och antalet 
försök har ökat under Coronapandemin. 
MSB har varnat för den hotbild som finns 
mot Sverige och har tagit fram rekom-
mendationer som sjukvården kan använ-
da för att skydda sig mot utpressnings-
program.

Elförsörjningen vital
Såväl basala kommunala tjänster såsom 
vatten och värme som telekommunika-
tion och mer avancerade tjänster är be-
roende av IT. Den digitala infrastruktu-
ren står dessutom för en växande andel 
av energianvändningen och är beroende 
av elförsörjningen för att fungera. Di-
gitaliseringen driver därmed på elan-
vändningen, vilket skapar ytterligare 
elberoende och ökar vikten av en stabil 
elförsörjning. Det innebär att samhället 
idag är mer sårbart än tidigare för elav-
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brott som kan handla om allt från driftfel 
och naturolyckor till medvetet sabotage.

Att planera för det oväntade är utmanan-
de, och det är ofta svårt för oss människor 
att förhålla sig till saker som vi inte själ-
va har upplevt. Ännu värre blir det med 
sådant som aldrig tidigare har hänt, även 
om vi känner till riskerna. Ett exempel är 
strömavbrottet i 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 kom-
munikation som invånarnas tillgång till 
information.

I Skåne råder idag nätkapacitetsbrist, vil-
ket betyder att det finns el men att det vid 
efterfrågetoppar inte går att föra över ef-
terfrågad effekt på grund av att ledning-
arna inte klarar av det. Kraven på elnäten 
förväntas öka gradvis i takt med att be-
folkningen växer, bostadsbyggandet fort-
sätter, transportsektorn elektrifieras och 
att industrier vill expandera. En rapport 
från 2020 beräknar kostnaden för kapa-
citetsbristen till 500 miljarder i produk-
tivitetsbortfall bara i Stockholm. Samti-
digt betalar skånska kunder sedan länge 
högre elpriser. Problemet är högljutt 
uppmärksammat från regionala politiska 
företrädare och företagsledare, men inga 
långsiktiga lösningar har ännu beslutats. 
Det kommer troligen att ta flera år innan 
Skåne får tillräcklig ökad lokal elproduk-

tion eller ett upprustat kraftnät som säk-
rar en robust elförsörjning.

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 effektivise-
ringar ofta innebär ökad centralisering 
eftersom det ofta finns stordriftsfördelar 
i att samla verksamheter och funktioner 
på ett ställe. Resultatet blir lätt en stör-
re sårbarhet när oberoende och lokala 
tjänster ersätts med mer rationella sam-
lade lösningar.

En del tekniska lösningar medför dess-
utom en ökad risk att kommunala tjäns-
ter låses in i lösningar som kommunerna 
inte själva kan kontrollera fullt ut. Un-
gefär var femte svensk kommun har till 
exempel valt att outsourca delar av sin 
IT-miljö, och för allt fler tjänster finns ett 
ökat beroende av framförallt amerikan-
ska systemleverantörer. Sårbarheten i 
att använda externa IT-lösningar visades 
tydligt i härvan runt Transportstyrelsens 
hantering av personuppgifter häromår-
et, och liknande hantering är spridd över 
det offentliga Sverige.

Det finns även risker i skiftet mellan sys-
tem. 2019 införde Folktandvården Skå-
ne ett nytt upphandlat digitalt journal-
system, vilket var omgärdat av instabil 
IT-driftmiljö och brister i överföringen av 
data. Detta ledde till att de lex Maria-an-
mälde sig själva som en del av en intern 
utredning av införandeprocessen. Ris-
kerna kring digital journalhantering ac-
centuerades hösten 2020 när det finska 
psykoterapicentret Vastaamo utsattes 
för ett massivt dataintrång med läckage 
av känsliga patientuppgifter. Tusentals 
drabbade patienter utsattes sedan av ut-
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pressning.

Centrala system med stora mängder data 
från många olika aktörer är också att-
raktiva mål för intrång i och kapningar, 
vilket ökar risken för att inloggningsupp-
gifter och annan viktig information stjäls. 
Ett dataintrång hos säkerhetsföretaget 
Gunnebo under hösten 2020 ledde till 
läckage av sekretessbelagd information 
från en mängd aktörer, inklusive Riksda-
gen, banker, kärnkraftverk och sjukhus. 
När man inte gick med på utpressarnas 
krav publicerades informationen öppet 
på internet.

Frågor:
 ■ Hur it- och elberoende är er verksamhet?

 ■ Vilka delar av er verksamhet är mest sår-
bara?

 ■ Klarar kärnverksamheten att centrala 
funktioner slås ut?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskriv-
ningar: Globalisering, Teknikutveckling 
och Klimat- och miljöförändringar
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15. Ökat krismedvetande
Sverige har inte varit i krig på mer än 
200 år och efter det kalla krigets slut 
nedmonterades en stor del av både den 
militära och civila samhällsberedskapen. 
Samtidigt har stora delar av samhället 
ställt om till en minimal lagerhållning ba-
serad på just-in-time och globala försörj-
ningskedjor. Med coronakrisen uppdaga-
des en rad utmaningar som medfört ett 
ökat fokus på risk och sårbarhet hos en 
lång rad aktörer.

Ökat fokus på risk och sårbarhet
Coronapandemin har visat hur sårbart 
samhället och näringslivet är vid större 
kriser. Den har tvingat både företag och 
offentliga verksamheter att se över lager-
hållning, logistik och leverantörskedjor. 
Den har även medfört ett förhöjt fokus på 
tidigare marginaliserade frågor och flyttat 
säkerhetsfrågorna högre upp på agendan. 
Krisen har även lett till förändrade prefe-
renser hos invånare och kunder där många 
värderar trygghet, hälsa, säkerhet och spa-
rande betydligt högre än för något år sedan. 
Detta kommer troligen att leda till föränd-
ringar i hur organisationer prioriterar risk, 
sårbarhet och hot de närmaste åren. Dess-
utom har flera debattörer som reaktion på 
pandemin förespråkat ökad centralisering 
och minskat självstyre på lokal och regio-
nal nivå för att skapa kortare beslutsvägar.

Högre krav på hälsosäkerhet
Precis som 11 septemberattackerna fick 

konsekvenser för utvecklingen av terror-
beredskapen i stora delar av världen, är 
det troligt att coronakrisen kan få stora 
konsekvenser för utvecklingen av hälso-
säkerhet på olika nivåer framöver. Redan 
innan pandemin fanns exempel på det i 
en rad Ostasiatiska länder, där erfaren-
heter från tidigare epidemier bidragit 
till en större förmåga att begränsa smitt-
spridningen.

En högre hygienstandard avkrävs redan 
i många sammanhang och det har blivit 
viktigare för organisationer och företag 
att förmedla en känsla av trygghet i pro-
duktutbud, upplevelser och tjänster för 
att nå sina kunder. Företag kommer san-
nolikt fortsätta vara tvungna att lägga tid, 
pengar och energi för att efterleva högre 
krav på renlighet och hygien. Besökare 
kommer ställa fler frågor och vara mer 
kritiska än före pandemin om de upple-
ver att något inte känns bra.

En del av dessa åtgärder kan komma att 
baseras mer på känslor, tyckande och 
behovet av att visa handlingskraft än på 
fakta. Innan kunskapsunderlaget hinner 
ifatt finns det därmed risk att initiativ le-
der till så kallad säkerhetsteater. Det kan 
handla om åtgärder liknande några av 
dem vid den snabba utbyggnaden av flyg-
platssäkerheten i början av 2000-talet.

Säkrare leveranser
I takt med de senaste årtiondenas globa-
lisering har organisationer och företag i 
stigande grad förlitat sig på leverantörer 
och underleverantörer i andra länder och 
världsdelar. Samtidigt har tillgången på 
komponenter och insatsvaror i industrin 
blivit alltmer beroende av långa globa-
la försörjningskedjor. Till detta kommer 
att de flesta större industriföretag idag 
begränsar lagerhållningen till ett mini-
mum och använder sig av avancerad lo-
gistik med ”rullande lager” på vägar, flyg-
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plan och båttransporter. Fördelarna är det 
ger stora besparingar och lägre kostnader 
när allt fungerar som det ska. Nackdelarna 
är en ökad sårbarhet och små marginaler 
vid en större kris. Det senare blev tydligt 
under coronapandemin när skyddsutrust-
ning och läkemedel inte kunde levereras 
till vården och fabriker tvingades avbryta 
produktionen och permittera tusentals an-
ställda.

Med pandemin har tilliten till de globala 
försörjningskedjorna därmed påverkats 
negativt och leveranssäkerhet kommit i fo-
kus. Värdekedjor och behovet av buffertar 
omvärderas, och många företag och organi-
sationer kommer sannolikt att se över sin 
lagerhållning och logistik. Detta kommer 
troligtvis också att bidra till en omställning 
mot mer lokal produktion, åtminstone för 
samhällskritiska produkter, och att globala 
jättar i högre grad regionaliserar sin pro-
duktion. Det har i sammanhanget fram-
förts förhoppningar om att ny innovativ 
teknik ska bidra till ökad transparens och 
hjälpa till att bättre balansera behoven av 
effektivitet och resiliens.

Fokus på nationell beredskap
Sverige är väldigt importberoende och un-
der pandemin blev landets beroenden av 
fungerande varuflöden uppenbara. Sårbar-
heten inom många samhällsviktiga verk-
samheter så som skolan, vården och om-
sorgen synliggjordes. Självförsörjningen 

av livsmedel och insatsvaror till jordbruket 
har gradvis minskat i Sverige under de se-
naste årtiondena, och är bland den lägsta 
i hela EU. Sårbarheten förstärks av att de 
statliga lager av förnödenheter, som tidi-
gare funnits, har avvecklats. coronakrisen 
har lett till krav på att återetablera bered-
skapslagren och att öka den inhemska pro-
duktionen av allt från matvaror till sjuk-
vårdsmaterial för att slippa vara beroende 
av import.

Enligt myndigheter som MSB och FOI be-
finner sig Sverige dessutom sedan ett antal 
år tillbaka i en gråzon mellan krig och fred 
där landet löpande utsätts för påverkans-
arbete, kränkningar och sabotage av exem-
pelvis Ryssland och Kina. Detta är något 
som har tilltagit under coronakrisen. Kri-
sen har synliggjort ett behov av offentliga 
investeringar till exempel i civilförsvars-
beredskap, samtidigt som en utbyggnad av 
försvaret har klubbats i riksdagen.

Nästa kris?
Den förstärkta osäkerheten ökar behovet 
av ett nytt risk- och säkerhetstänkande i 
alla delar av samhället. Samtidigt kan det 
vara riskabelt att prioritera utifrån tidiga-
re kriser och bygga lösningar baserat på 
dessa. Ingen vet precis hur nästa kris kom-
mer att se ut, men den blir sannolikt helt 
annorlunda med helt andra och oväntade 
konsekvenser. Därför blir det viktigt att 
tänka i lösningar som famnar brett.

Möjliga framtida kriser kan identifieras ge-
nom en titt på historien och de breda glo-
bala trenderna i samtiden. Det kan handla 
om allt från krig och naturkatastrofer till 
en ny flykting- eller finanskris. Grundläg-
gande är osäkerheten successivt har ökat 
i takt med att komplexiteten i samtiden 
vuxit. Det handlar bland annat om att värl-
den å ena sidan blivit allt rikare och mer 
sammankopplad på tvärs av länder och 
världsdelar med hjälp av ny teknik, billiga 
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transporter och frihandelsavtal, men å an-
dra sidan upplever ökade spänningar inom 
och mellan länder. Det senare kan kopplas 
till den stress utvecklingen gett upphov 
till på samhällen, ekosystem och klimat. 
Ett problem är det att ofta är omöjligt att 
förutsäga när en kris kommer även om för-
utsättningarna är kända. Men det går att 
minska sårbarheten med planering och fö-
rebyggande arbete

Ett lokalt exempel är klimatsårbarhet som 
blivit en allt större fråga i takt med att kon-
sekvenserna av klimatförändringarna bli-
vit mer kännbara. Detta gäller såväl staden 
som för dess företag, organisationer och på 
individnivå.

Frågor:
Hur säkrar er verksamhet leveranser av 
material?
Vad betyder högre krav på hälsosäkerhet 
för er?
Hur uppdaterar ni er krisplanering?

Läs mer
Läs mer om drivkrafterna bakom bränn-
punkten i följande megatrendbeskrivning-
ar: Globalisering, Teknikutveckling och Kli-
mat- och miljöförändringar
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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 fördjup-
ningsdel. Megatrenderna utgör drivkrafter för utvecklingen i brännpunkterna.

1. Globalisering

2. Demografiska förändringar

3. Värderingsförändringar

4. Teknikutveckling

5. Klimat och miljöförändringar
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Här hittar du ett urval av konsekvenser för 
Helsingborg av globaliseringen. Megatren-
derna kan användas i nuläges- och riskana-
lyser inför projekt och förändringsarbeten 
där det finns behov av att reflektera över 
utvecklingen på lite längre sikt. De är sega 
strukturer som pekar långt in i framtiden. 
Megatrenderna är drivkrafter för utveckling-
en i brännpunkterna som beskriver trender i 
den nära omvärlden. Läs mer om hur du kan 
använda Trend- och omvärldsanalysen i din 
verksamhetsplanering här.

Global sammankoppling och ömsesidigt 
beroende
Globaliseringen har inneburit att Helsing-
borg har blivit mer beroende av omvärl-
den under de senaste årtiondena. Det har 
medfört många fördelar men också en ökad 
sårbarhet på en rad områden. I kombina-

tion 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 tren-
der och fenomen lokalt.

Läs mer i ”Digitalt språng”, ”Ökat krismedve-
tande” och ”Växande digital sårbarhet”

Globalt näringsliv och internationalise
rad arbetsmarknad
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 konkur-
rens utmanar nya affärsmodeller plötsligt 
och oväntat. Även arbetsmarknaden fortsät-
ter att internationaliseras, inte minst rent 
digitalt arbete.

Läs mer i ”Arbetsmarknad i förändring” och 
”Ökat krismedvetande”

Allt mer blandad befolkning
Helsingborg har idag 165 nationaliteter och 

Globalisering
Globaliseringen har varit en avgörande drivkraft för välståndsökningen i världen under de se-
naste 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 de-
len 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. Det har bidragit till 
en motreaktion som i vissa avseenden har accelererat med Coronapandemin och fått en del 
bedömare att mena att det pågår en ”avglobalisering”. Många av globaliseringens drivkrafter 
ser emellertid ut att bestå även om förutsättningarna har förändrats med tiden.

Konsekvenser för Helsingborg
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med denna alltmer heterogena befolkning 
ökar även stadens förbindelser till omvärl-
den. Med en mer blandad befolkning med 
bakgrund i fler kulturer, ändras också det ut-
bud och den service som efterfrågas och det 
lokala utbudet jämförs med globala exempel 
och måttstockar. Samtidigt finns en utma-
ning i att integrera nytillkomna människor 
på arbetsmarknad och i utbildning.

Läs mer i ”Integrationsutmaningar” och 
”Invånarna i skilda världar”

Fortsatta migrationsströmmar
Globalt sett förväntas migrationen öka 
ytterligare i framtiden i kölvattnet av eko-
nomiska skillnader, krig och konflikter samt 
klimatförändringar. Sverige placerar sig 
väl i internationella jämförelser och är en 
trygg och välmående plats på jorden. Mellan 
2020 till och med 2023 beräknas drygt 200 
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.

Läs mer i ”Integrationsutmaningar” och 
”Ökat fokus på trygghet”

Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning kring 
Globalisering, med bakgrund och nuläges-
bild.

Vad menas med globalisering?
Globaliseringen har diskuterats intensivt i 
flera årtionden och bilden av den har änd-
rats med tiden. På 1990-talet diskuterades 
globalisering i termer av handel, kapitalflö-
den och investeringar. Förespråkarna pe-
kade på att alla skulle vinna på ökad sam-
handel, utifrån både historiska erfarenheter 
och ekonomisk teori. Argumenten ficks stor 
genomslag efter murens fall när länderna i 

Östeuropa skulle integreras i världsekono-
min och ekonomisk utveckling ansågs gå 
hand i hand med fred, frihet och demokrati. 
Kritikerna menade å sin sida att globalise-
ringen mest gynnade de multinationella 
företagen, på bekostnad av både arbetarna i 
väst och de fattiga i resten av världen.

Efter årtusendeskiftet gled fokus över mot 
den snabba utvecklingen i Kina och andra 
tillväxtmarknader, som sammanföll med 
Kinas intåg i världshandelsorganisationen 
WTO 2001. Samtidigt accelererade utflytt-
ningen av arbetsplatser och industriproduk-
tion från Europa och USA till låglöneländer 
i framför allt Asien. Det visade sig snart 
att både kritiker och förespråkare av glo-
baliseringen delvis hade fått rätt: Lönerna 
steg snabbt i framför allt Kina, och miljon-
tals människor lämnade fattigdomen.[1] 
Dessutom blev många konsumtionsvaror i 
västvärlden väsentligt billigare, vilket i sin 
tur pressade ner inflationen och gjorde det 
billigare att låna pengar. Men utflyttningen 
av arbetsplatser till fattigare länder bidrog 
till ökade inkomstskillnader och låga real-
löneökningar bland medelinkomsttagare i 
stora delar av västvärlden.[2]

Spridning av information, kunskap och 
produktion
Arbetsdelningen mellan länder, regioner och 
världsdelar förändrades och förstärktes i 
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 jordklo-
tet. Samtidigt kom varuproduktionen i allt 
högre grad att förlita sig på just-in-time, ett 
mer lönsamt och närmast lagerlöst pro-
duktionssystem med mycket kort väg från 
beställning till leverans. Förutsättningen för 
att detta ska fungera är snabba, tillförlitliga 
och billiga transporter.

Uppmärksamhet riktades också mot att 
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utvecklingen och spridningen av internet 
och annan informationsteknologi hade blivit 
en central drivkraft i globaliseringen. Det 
möjliggjorde snabbare och enklare kom-
munikation mellan världsdelarna, vilket var 
en förutsättning för utflyttningen av indu-
striproduktion till allt mer specialiserade 
producenter världen över.[3] Dessutom blev 
enorma mängder kunskap och information 
på kort tid tillgänglig utanför den rika delen 
av världen. Detta öppnade upp för en re-
kordsnabb spridning av nya idéer, teknologi-
er och produktionsmetoder, något som i sin 
tur accelererade den ekonomiska tillväxten i 
många utvecklingsländer.

Ökad rörlighet och ökade obalanser
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-sam-
arbetet bidrog till att rörligheten ökade och 
invånarna allt oftare flyttade över statsgrän-
ser 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 själv-
bestämmanderätten urholkades när mer 
inflytande koncentrerades till EU:s olika 
institutioner.

Finanskrisen 2008 markerade ett nytt skifte 
i diskussionerna om globaliseringen. I fors-
karvärlden gled fokus över mot de obalanser 
och den polarisering utvecklingen hade 
medfört.[4] Det handlade dels om obalan-
ser 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.

Ekonomisk ”hyperglobalisering” tar slut
Globaliseringen saktade sedan in på flera 

sätt under 2010-talet, och en del ekonomer 
gav då uttryck för att åren med ”hypergloba-
lisering” nått sitt slut. Under många år ökade 
exempelvis handeln med varor mellan 
länder ungefär dubbelt så snabbt som den 
ekonomiska tillväxten i världen. Förhållan-
det bröts under finanskrisen och har sedan 
aldrig återhämtat sig.[5]

Inbromsningen kopplades bland annat till 
omställningen mot en mer konsumtionsledd 
ekonomi i Kina, med stigande löner och 
minskad skillnad i tillverkningskostnader i 
industrin gentemot rika länder i Nordame-
rika och Europa. Här syntes också tecken på 
en begynnande regionalisering i storföreta-
gens tillverkning, som dels handlar om att 
produktionen läggs så nära slutkonsumen-
terna som möjligt när skillnader i produk-
tionskostnader minskar, och dels att det 
finns synergieffekter att hämta av att förläg-
ga utveckling och produktion i närheten av 
varandra.[6]

Vidare framfördes tankar om att den ökande 
automatiseringen och robotiseringen inom 
industrin skulle komma att minska efterfrå-
gan på lågavlönad arbetskraft och därmed 
behovet av långa globala försörjningskedjor. 
Vissa ekonomer menade att detta skulle 
göra det svårt för fattigare länder i till exem-
pel Afrika att följa Kinas väg mot utveckling 
och välstånd genom exportdriven tillväxt 
baserad på billig arbetskraft.[7]

Växande politiskt missnöje
Under 2010-talet flyttade fokus i globali-
seringsdebatten mot det växande politiska 
missnöjet i många länder. Den handlade om 
rädslan för nya terrordåd, en ökade osäker-
het om framtiden bland globaliseringens 
förlorare, och om otillräckligt politiskt led-
arskap i kölvattnet på finanskrisen och den 
globala flyktingsituationen. Det bidrog till 
ett ökat motstånd mot frihandel, fria kapital-
rörelser och internationell migration – cen-
trala drivkrafter i globaliseringen. Missnöjet 



56

underminerade de politiska samarbetsrela-
tionerna mellan länderna i västvärlden och 
satte utvecklingen mot en fortsatt globalise-
ring under press. Det pågick en närmast kul-
turell motreaktion i delar av befolkningen 
– framförallt bland äldre män med kortare 
utbildning.[8]

Dessa kände i många fall inte igen sig i de 
individorienterade och kosmopolitiska 
värderingar som utgjorde normen bland den 
högutbildade och urbana klassen i de större 
städerna. Globaliseringen uppfattas som ett 
växande hot mot deras självbild och sätt att 
leva. Valet av Donald Trump till president 
och folkomröstningen om Storbritanniens 
medlemskap i EU 2016 är exempel på effek-
ter av detta.

Avglobalisering eller förnyelse?
Motreaktion mot globaliseringen har ac-
celererat ytterligare under de senaste åren 
och nått en kulmen under Coronapandemin. 
Många av de mellanstatliga samarbeten, 
internationella avtal och globala institutio-
ner som legat till grund för globaliseringen 
har försvagats efter hand som spänningarna 
inom och mellan länder har ökat. Det visar 
sig i allt ifrån hur den nordiska passunionen 
hastigt har satts ur spel och handelskon-
flikter blossat upp mellan ledande ekono-
mier, till hur Världshälsoorganisationen 
försvagats av spänningarna mellan USA och 
Kina. Utvecklingen sattes på sin spets under 
krisen när gränser stängdes och leveranser 
av allt ifrån sjukvårdsmateriel och mediciner 
till insatsvaror i industrin på kort tid ströps 
utan närmare internationell koordinering.

En del bedömare menar därför att det sker 
en ”avglobalisering” och att trenden kan 
komma att tillta under kommande år.[9] 
Argumentet understryks av hur tydlig sår-
barheten i de globala försörjningskedjorna 
blivit under krisen och att det därmed upp-
stått ett behov av att adressera detta både 
i näringslivet och politiskt. Dessutom har 

framstegen inom robotisering och automati-
sering succesivt gjort det billigare för företag 
att flytta hem tillverkning och minska sitt 
beroende av långa och sammansatta försörj-
ningskedjor.

Samtidigt finns mycket som talar i motsatt 
riktning. Trots fortsatta gnidningar går det 
att argumentera för att samarbetsklimatet i 
delar av välden har förbättrats under senare 
delen av pandemin. Till exempel har EU:s 27 
medlemsländer lyckats enas om en gemen-
sam plan för upphandling och distribution 
av vaccin, vilket inte var en självklarhet un-
der våren 2020. Och i USA har Bidenadmi-
nistrationen bland annat beslutat att landet 
ska återgå till Parisavtalet och återuppta 
medlemskapet i Världshälsoorganisationen. 
Det finns även goda skäl för att tro att myck-
et av den produktions- och leveransmodell 
som är baserad på just-in-time och globala 
försörjningskedjor till stor del kommer att 
överleva även om incitamenten för och kra-
ven på minskad sårbarhet redan har bidragit 
till förändringar.

Tyngdpunkten i världen förskjuts
Globaliseringen har inte bara bidragit till en 
minskad global fattigdom och ökade spän-
ningar utan också förskjutit den ekonomiska 
och politiska tyngdpunkten i världen bort 
från Europa och Nordamerika. På några få 
årtionden har tidigare fattiga och margina-
liserade länder som Kina och Indien seglat 
upp som ekonomiska stormakter. Minskade 
relativa skillnader gentemot Västvärlden har 
även fått en lång rad mindre tillväxtländer 
att flytta fram sina positioner. Det avspeglas 
till exempel i att centrum för världshandeln 
inte längre kretsar runt USA och EU utan har 
sin tyngdpunkt i Asien med Kina i Centrum.

Det har gett upphov till ett vakuum på den 
världspolitiska scenen som utnyttjas av 
auktoritära regimer och politiska rörelser i 
strävan att öka sin legitimitet och sitt infly-
tande på västvärldens bekostnad. Vissa län-
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der, däribland Nordkorea och Iran, utnyttjar 
hotet om kärnvapen medan andra, såsom 
Saudiarabien och Ryssland använder sina 
fossila bränslen som påtryckningsmedel i 
förhandlingar. Men det syns kanske tydli-
gast i Kinas ökade användning av hot och 
repressalier mot länder, organisationer och 
individer som kritiserar regimen eller bara 
försöker skydda sina egna intressen. Exem-
pel på detta är Kinas reaktioner på Sveriges 
kritik av kidnappningen och fängslandet av 
den svenske bokförläggaren Gui Minhai och 
beslutet att utestänga Huawei från utbygg-
naden av det svenska 5G-nätet.

Västvärldens minskande inflytande visar sig 
också i diskussioner om kultur, livsåskåd-
ning, värderingar och verklighetsuppfatt-
ningar. Motståndet har ökat mot värderingar 
som vissa länder och grupper uppfattar 
som synonymt med en västerländsk verklig-
hetsuppfattning. Under hösten 2015 valde 
exempelvis FN att stryka homosexuellas 
rättigheter från organisationens globala ut-
vecklingsmål efter påstötningar från Saudia-
rabien.[10]

Globaliseringens påverkan nationellt 
och lokalt
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.

Sverige tillhör på flera sätt globalisering-
ens vinnare. En betydande faktor är att det 
svenska näringslivet har blivit allt mer kon-
kurrensutsatt från utlandet. Det innebär att 
företagen löpande har tvingats öka värdet 
av medarbetarnas arbete genom rationali-
seringar, 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 produk-
tiva delar av näringslivet. De stora export-
företagen har i flera fall haft en mycket stor 
värdetillväxt de senaste årtiondena.

Den skånska produktivitetskommissionen 
har pekat ut skillnader i företagens ex-
portvolymer som en förklaring till varför 
produktiviteten och tillväxten är högre i 
exempelvis Stockholmsregionen än i Skåne.
[11] Dessutom utgör tillgången till kvalifice-
rad arbetskraft en faktor för multinationella 
företags lokalisering av forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Helsingborg har 
liksom Skåne som helhet en lägre andel 
högutbildade[12] förvärvsarbetande än 
Stockholmsregionen. Det gäller även de med 
naturvetenskapliga och tekniska utbildning-
ar, som bidrar till mycket av innovationsut-
vecklingen inom näringslivet.

Figur 1. Sysselsatta i de sex största näringsgrenarna i 
Helsingborg 2000-2019

En lokal effekt av globalisering är att antalet 
anställda inom industrin har minskat under 
de senaste årtiondena. Antalet utländska 
företag som har verksamhet i Helsingborg 
har vuxit kraftigt. Globaliseringen och den 
ökade rörligheten mellan länder har bidragit 
till att antalet i arbetsför ålder ökat, vilket 
lokalt till exempel gett utslag i fler interna-
tionella studenter på Campus Helsingborg 
och fler utländska anställda bland Helsing-
borgs företag. Inflyttningen av personer från 
Indien har varit den största från utlandet till 
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tens nya geografi – tillväxt och produktivitet 
i svenska regioner med fokus på Skåne
[12] Högutbildade omfattar de med minst 
tre års eftergymnasial utbildning

Helsingborg under senare år och hänger till 
stor del ihop med ett behov av ingenjörer 
och it-kompetens hos större arbetsgivare i 
Helsingborg. Det näst största inflyttnings-
landet är Syrien vilket mer hänger samman 
med den ovan beskrivna flyktingsituationen.

Figur 2. Topp 3 inflyttning från länder till Helsingborg 
2016 till 2019
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Här hittar du ett urval av konsekvenser 
för Helsingborg av de demografiska för-
ändringarna. Megatrenderna kan använ-
das i nuläges- och riskanalyser inför pro-
jekt och förändringsarbeten där det finns 
behov av att reflektera över utvecklingen 
på lite längre sikt. De är sega strukturer 
som pekar långt in i framtiden. Megatren-
derna är drivkrafter för utvecklingen i 
brännpunkterna som beskriver trender i 
den nära omvärlden.

Vi blir allt fler, med en större andel unga 
och äldre
I Helsingborg förväntas de som är 80 år 
eller äldre öka allra mest som andel av 
befolkningen, vilket är centralt då de all-
ra 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 sam-
hällets resurser än personer i arbetsför 
ålder.

Läs mer i ”Allt fler unga och äldre.”

Färre i arbetsför ålder ska försörja fler 
unga och äldre

För att finansiera den ökande efterfrågan 
på välfärdstjänster behövs fler förvärvsar-
betande som betalar skatt. Samtidigt som 
andelen yngre och äldre ökar i Helsing-
borg, minskar andelen i arbetsför ålder 
(åldrarna 20-64) framöver. Minskningen 
är inte dramatisk, men förväntas ske pa-
rallellt som efterfrågan på arbetskraft i 
närområdet ökar.

Läs mer i ”Ökade välfärdskostnader” och 
”Slaget om kompetensen”

Demografiska förändringar
Världens befolkning växer eftersom människor lever längre. Samtidigt har antalet barn 
som föds stabiliserats, vilket medför att befolkningstillväxten i världen långsamt avtar. 
Konsekvensen i de flesta hög- och medelinkomstländer är åldrande befolkningar och en 
ökande försörjningsbörda, medan många låginkomstländer fortsatt har stora och unga 
befolkningar.

I Sverige blir vi allt fler, samtidigt som vi blir allt äldre. Med en mindre andel i arbetsför 
ålder innebär det att fler ska försörjas framöver. Helsingborg har fortsatt en relativt hög 
befolkningstillväxt, både på grund av inflyttning från andra delar av landet och invandring.

Konsekvenser för Helsingborg
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Många nya invånare söker sig hit i jakt på 
trygghet och bättre livsmöjligheter
En stor del av invandringen består idag 
av anhörig- och asylinvandring från län-
der i Mellanöstern, Afrika och Asien. Från 
2020 till och med 2023 beräknas drygt 
200 000 personer söka uppehållstillstånd 
i Sverige som asylansökande eller anhörig 
till någon redan boende i landet. Denna 
invandring skiljer sig från exempelvis ar-
betskraftsinvandring genom att medföra 
ett större åtagande för kommunen.

Läs mer i ”Integrationsutmaningar” och 
”Ökat fokus på trygghet”

Trycket på stadskärnan och omlandet 
ökar när allt fler vill bo i staden
Just nu upplever kommunen en stark be-
folkningsökning, vilket följer en urbanise-
ringstrend där människor och ekonomisk 
aktivitet koncentreras till städer. Utveck-
lingen ger i dagsläget främst ett tryck på 
innerstaden och stadsnära boendemiljöer. 
Samtidigt ses en ökad geografisk uppdel-
ning av var människor från olika sociala 
grupper bor och rör sig i vardagen.

Läs mer i ”Invånarna i skilda världar” och 
”Behoven av mark i förändring”

Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning 
kring megatrenden, med bakgrund och nu-
lägesbild.

Världens befolkning ökar men i lång
sammare takt
Världens befolkning har vuxit snabbt un-
der de senaste årtiondena och dagens 7,8 
miljarder människor väntas öka till nära 
10 miljarder fram till 2050. Den största be-
folkningstillväxten förväntas i Afrika och 
Asien, med ökningar på 1 100 miljoner res-
pektive 600 miljoner invånare. I den mot-
satta ändan av skalan ligger Europa som 

enda kontinent där befolkningen väntas 
minska något.

En global trend är att ökningstakten lång-
samt 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 del-
tagande i arbetslivet, samt tillgången till 
preventivmedel och familjeplanering.

Den åldrande befolkningen
Samtidigt som färre barn än tidigare föds 
per kvinna, lever människor längre i alla 
världsdelar. Vid 1990-talets mitt kunde 
nyfödda i genomsnitt förväntas leva tills 
de blev 65 år, idag har snittet ökat till över 
70 år och 2035 kan nyfödda se fram emot 
att leva i genomsnitt 75 år. Förklaringar till 
detta kan vara ökat välstånd och en för-
bättrad hälsosituation i de flesta delar av 
världen. Utvecklingen har på sistone varit 
särskilt tydlig i Afrika, där barnadödlighe-
ten har minskat mer än på någon annan 
kontinent sedan årtusendeskiftet.[2]

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

Snabb befolkningstillväxt leder till fortsatt 
migration och urbanisering
Utmaningen som åldrande befolkningar för 
med sig i hög- och medelinkomstländer blek-
nar emellertid jämfört med de samhällspro-
blem fattiga länder med en stor befolknings-
tillväxt och en hög andel unga står inför. Dessa 
förväntas nu dessutom att förvärras i spåren 
av Coronapandemin.[3] 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 försörjning och 
meningsfull sysselsättning åt de många unga 
är 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 arbets-
lösheten hålls kvar på höga nivåer. Det gäller 
bland annat en rad länder i Mellanöstern och 
Nordafrika, till exempel Egypten och Tuni-
sien.

Globaliseringen samt krig och konflikter med-
för att många människor tar chansen att söka 
en bättre tillvaro i höginkomstländer i fram-
förallt Europa och Nordamerika. Det ökar 
tillgången på arbetskraft i länder med åldran-
de befolkningar. Men en hög invandring av 
flyktingar och migranter medför även utma-
ningar att integrera nyanlända på arbets- och 
boendemarknaderna, och har visat sig spä på 
politiskt missnöje och spänningar i relationer 
mellan länder.

Den globala befolkningsökningen bidrar på 
många håll till en snabb urbanisering. Tydli-
gast blir detta i Afrika och Asien, men tenden-
sen 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 hand-
lar det istället om att städerna växer medan 
befolkningen på landsbygden är mer eller 
mindre konstant.[4]

Demografisk utveckling i Sverige och 
Helsingborg
Sverige tillhör en grupp höginkomstländer 
med en något yngre befolkning, där befolk-
ningen samtidigt åldras långsammare. Befolk-
ningen i Helsingborg väntas dessutom åldras 
något långsammare än i Sverige som helhet. 
Helsingborgarnas medelålder förväntas öka 
med knappt ett år till 41,5 år fram till 2035, 
jämfört med till 42,5 år för riket som helhet.

Helsingborgs befolkning har vuxit mycket un-
der senare år och förväntas växa med drygt 
20 000 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 be-
folkningen.

Att befolkningen åldras långsammare i Hel-
singborg innebär inte att försörjningskvoten 
förväntas öka mindre här än i Sverige som 
helhet.[5] Det beror främst på att andelen 
barn och unga ökar snabbare i Helsingborg 
och att det äter upp effekten av att staden san-
nolikt kommer att ha en lägre andel äldre än 
riket. Den demografiska utmaningen blir där-
med dubbel i Helsingborg, när både äldre och 
unga utgör en växande andel av befolkningen.

Figur 1: Befolkningsutveckling (%) 1990-2020 i Helsing-
borg och riket
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Figur 2: Befolkningsökning Helsingborg 1990-2020

Den stora befolkningsökningen i Sverige 
under 2010-talet berodde främst på in-
vandring. Totalt sett beviljades 1,2 miljoner 
uppehållstillstånd i perioden. De största 
grupperna som beviljades uppehållstill-
stånd var asylsökande, arbetskraftsinvand-
rare och anhöriga. Statistiska centralbyrån 
(SCB) har visat att asylinvandrare efter 
några år i landet tenderade att söka sig till 
större städer med mellan 50 000 och 200 
000 invånare och kommuner nära en sådan 
stad.[6] Om mönstret kvarstår innebär det 
en fortsatt omflyttning från övriga Sverige 
till Skåne, samt från mindre kommuner till 
Helsingborg.

Demografin påverkar den kommunala 
ekonomin
Kommunernas ekonomiska situation är 
känslig för variationer i demografin. Det 
tydligaste exemplet är antalet barn och 
äldre som direkt kopplas till behov av sko-
la, vård och omsorg. Helsingborgs inves-
teringsplan för 2021 till 2027 innehåller 
investeringar 5,9 miljarder kronor för att 
möta behoven.

Kommunernas skatteintäkter väntas inte 
öka tillräckligt mycket framöver för att 
kunna finansiera kommande kostnader för 
befolkningstillväxten och förändringarna 
i ålderssammansättning. Skälet är föränd-
ringar i befolkningsstrukturen som i sin tur 
påverkar sysselsättning och arbetslöshet. 
Grupper med hög sysselsättning väntas 
dessutom minska medan andra grupper 

med historiskt sätt lägre sysselsättnings-
nivåer ökar. Flyktingar och deras anhöriga 
är en sådan grupp där det finns mycket ut-
rymme för att öka sysselsättningen.

De demografiska förändringarna leder till 
att kostnaderna ökar mer än intäkterna för 
kommunerna. För att behålla en långsiktigt 
god ekonomi behövs effektiviseringar av 
verksamheter, bromsad kostnadsutveck-
ling och eventuellt också höjd skatt. Detta 
gäller också för Helsingborg som trots ett 
relativt gynnsamt ekonomiskt utgångsläge 
kommer påverkas mycket påtagligt.

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 Helsing-
borg idag
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Figurer
Figur 1 – Källa: SCB 2020 och Helsingborg 
stads befolkningsprognos maj 2019
Figur 2 – Källa: SCB 2020
Figur 3 – Källa: SCB 2020
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Här hittar du ett urval av konsekvenser 
för Helsingborg av värderingsförändring-
arna. Megatrenderna kan användas i nu-
läges- och riskanalyser inför projekt och 
förändringsarbeten där det finns behov 
av att reflektera över utvecklingen på lite 
längre sikt. De är sega strukturer som pe-
kar långt in i framtiden. Megatrenderna är 
drivkrafter för utvecklingen i brännpunk-
terna som beskriver trender i den nära 
omvärlden.

Invånarnas krav på individanpassade 
lösningar ökar
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 an-
passade och omedelbart tillgängliga ställer 
människor högre krav på kvalitet och till-
gänglighet i individanpassade tjänster.

Läs mer i ”Ökade förväntningar”

Flexiblare arbetsgivare önskas
Med större konkurrens om kompetensen 
behöver organisationer arbeta mer med 
sin attraktivitet. Om man inte kan konkur-
rera med lönen så blir det en nyckelfråga 
att erbjuda attraktiva tjänster i vidare me-
ning. 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 infly-
tande och flexibilitet.

Läs mer i ”Ökade förväntningar”, ”Slaget 
om kompetensen” och ”Digitalt språng”

Växande otrygghet och polarisering
Klyftorna har vuxit mellan yngre och äld-
re generationer, mellan stad och land samt 
inrikes- och 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 upp-
delning 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 
rörlighet. Skillnaderna försvårar möjlighe-
terna för en socialt hållbar utveckling.

Läs mer i ”Invånarna i skilda världar”, ”In-
tegrationsutmaningar” och ”Ökat fokus på 
trygghet”

Informationsöverflöd och brustet förtro
ende
Allt större skillnader i invånarnas värde-
ringar påverkar tilliten i samhället. Vissa 
grupper har en klart lägre tillit än genom-
snittet, och skillnaderna har ökat mellan 
olika grupper över tid. Vi lever dessutom i 

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. Det återstår att se vilken ef-
fekt Coronapandemin får i sammanhanget.

I Sverige finns det tecken på att invånarnas värderingar har blivit mer polariserade. Samtidigt 
beskrivs landet i internationella jämförelser som det land i världen där värderingar kopplade till 
valfrihet, jämställdhet, självbestämmande och medbestämmande värderas högst.

Konsekvenser för Helsingborg
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en tid av informationsöverflöd och snabbt 
förändrade medievanor. Mängden informa-
tion som publiceras för varje år ökar, och 
med nya sätt att kommunicera ökar antalet 
mediekanaler. Samtidigt blir det allt svå-
rare att nå ut till medborgarna. När olika 
nyhetskällor motsäger varandra urholkas 
invånares tilltro till de traditionella medi-
erna och känslomässiga argument ges mer 
tyngd än faktabaserade.

Läs mer i ”Nya krav på kommunikation” 
och ”Invånarna i skilda världar”

Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning 
kring värderingsförändringar, med bak-
grund och nulägesbild.

Att mäta och förstå mänskliga värdering-
ar
Mänskliga värderingar är svåra att mäta 
och kvantifiera. Trots det har de stor be-
tydelse för hur vi väljer att leva våra liv 
och umgås med andra människor. Vär-
deringar 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.

Den kanske främsta källan till insikt om 
hur värderingar förändras och fördelar 
sig i olika länder är forskningsnätver-
ket World Value Survey (WVS) med se-
kretariat i Stockholm. WVS inledde sin 
verksamhet på 1980-talet och utfrågar 
löpande människor i nära 100 länder om 
deras värderingar.[1] Forskning därifrån 
har visat att värderingar inte är uttryck 
för en slumpmässig kulturell eller reli-
giös utveckling under historiens gång. 
De speglar istället i hög grad den sociala 
och ekonomiska utvecklingsnivån i sam-
hället. 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, utbildningsni-
vå 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]

Det betyder till exempel att människor 
som lever under knappa villkor i ett tra-
ditionellt jordbrukssamhälle inte nöd-
vändigtvis upplever värderingar kopp-
lade exempelvis till jämställdhet och 
valfrihet som särskilt användbara. På 
motsvarande sätt har människor i rika 
kunskapssamhällen ofta begränsad nyt-
ta av traditionella sanningar eller privi-
legier som inskränker deras möjligheter 
att ta del av samhällslivet. Av detta följer 
också att konflikter, kriser och katastro-
fer tenderar att stärka mer traditionella 
värderingar, på bekostnad av till exempel 
synen på individens frihet och rätten till 
självbestämmande.[3]

Värderingar förändras långsamt och är 
svåra att påverka
När ett land utvecklas, och utbildning och 
kunskap blir allt viktigare för samhällse-
konomin, förändras hela befolkningens 
värderingar, på tvärs av sociala skillna-
der, mot ett större fokus på jämlikhet, 
valfrihet och tolerans. Men lågutbildade 
tenderar att påverkas mindre än högut-
bildade, vilket leder till ett större avstånd 
i värderingar mellan olika sociala grup-
per i samhället. Detta kan möjligen vara 
en del av förklaringen till den politis-
ka polarisering som pågår i Sverige och 
många andra europeiska länder.[4]

Forskning har också visat att värdering-
ar ofta förändras långsamt och att de kan 
vara svåra att påverka. Det gäller särskilt 
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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 famil-
jeliv, samt tilliten till myndigheter. Dessa 
ärvs därför ofta vidare från generation 
till generation, vilket har bekräftats av 
svenska studier.[5]

Andra typer av värderingar där inlär-
ningen 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 jäm-
ställdhet samt uppfattningar om indivi-
dens rätt till självbestämmande och med-
bestämmande. Sådant påverkas bland 
annat av den verklighet vi möter i arbets-
livet och andra aktiviteter utanför hem-
met och familjesfären.

Individorienterade värderingar ökar
Synsätt som lägger stor vikt vid indivi-
den, valfrihet och jämställdhet kan kall-
las 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 samhällsli-
vet på lika villkor som andra. Den globala 
trenden är att individorienterade värde-
ringar har vuxit sig starkare och att tradi-
tionella mer konservativa har försvagats 
i ett längre perspektiv.[6] 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.

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.[7] Detta är centralt i ett kun-
skapssamhälle som Sverige där framtids-

utsikterna till stor del bestäms av invån-
arnas förmåga att bidra till näringslivets, 
forskningens och samhällslivets krav på 
nytänkande och förändring.

Utvecklingen mot mer individorientera-
de värderingar har också skapat ett väx-
ande fokus på lycka, livskvalitet och själv-
förverkligande, framför allt i den rika 
delen av världen. Detta har bidragit till 
en ökad efterfrågan på upplevelser, iden-
titetsmarkörer och hållbarhet under de 
senaste årtiondena. Resultatet har varit 
en ökad konsumtion av bland annat re-
sor, välbefinnande, kulturliv, smakupple-
velser, statusprodukter samt ekologiska 
och miljösmarta lösningar och produkter.

Värderingar i Sverige och Skåne
Sverige utmärker sig i internationell 
jämförelse med att ha världens mest 
avvikande värderingar: enligt WVS har 
svenskarna de starkaste individoriente-
rade värderingarna, med den mest posi-
tiva synen på sådant som valfrihet och 
jämställdhet i världen. Den tydligt posi-
tiva synen på jämlikhet kan förklara var-
för det globala metoo-uppropet fick ett 
så starkt fäste i just Sverige, där kvinnor 
inom olika yrkesgrupper tillsammans 
vittnar om ojämlika förhållanden och tra-
kasserier. 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.[8]

Enligt Kairos Future har skedde en märk-
bar förändring av svenska ungdomars 
värderingar i mer traditionell riktning 
under 2010-talet. Samma utveckling kan 
spåras även i andra länder i västvärlden.
[9] Förklaringar som lyfts fram bottnar 
bland annat i ungdomarnas upplevelser 
under finanskrisen och en dubbel påver-
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kan av globaliseringen.

Finanskrisen innebar att fler barn och 
unga fick känna på ekonomisk osäker-
het vilket har påverkat deras syn på livet. 
Det samma kan komma att göra sig gäl-
lande för den generation unga som upp-
levt Coronapandemin på håll. Fler unga 
vuxna lägger nu vikt vid familjelivet och 
grupptillhörigheter än tidigare genera-
tioner. 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 värdekon-
servativa värderingar dominerar.

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 genera-
tionerna är vidare betydligt mer känsli-
ga för kränkningar och mer benägna till 
censur för att skydda minoritetsgrupper 
mot kränkande behandling.[10]

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 kompromis-
ser och förhandlingslösningar som länge 
präglat den svenska demokratin.[11]

En annan förändring är den gällande barn 
och ungdomars tro på framtiden. I Hel-
singborg visar Region Skånes undersök-
ning att barn och ungdomars framtidstro 

minskat mellan 2012 och 2016. Tron på 
framtiden minskar ju äldre ungdomarna 
blir och flickor har överlag en lägre tro på 
framtiden än pojkar.[12]

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

Figur 2. Andel (%) som ser ljust på sin framtid 2016
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Här hittar du ett urval av konsekvenser för 
Helsingborg av teknikutvecklingen. Mega-
trenderna kan användas i nuläges- och ris-
kanalyser inför projekt och förändringsarbe-
ten där det finns behov av att reflektera över 
utvecklingen på lite längre sikt. De är sega 
strukturer som pekar långt in i framtiden. 
Megatrenderna är drivkrafter för utveckling-
en i brännpunkterna som beskriver trender i 
den nära omvärlden. Läs mer om hur du kan 
använda Trend- och omvärldsanalysen i din 
verksamhetsplanering här.

Arbetsmarknaden förändras när arbets
uppgifter automatiseras

I teknikutvecklingens spår ses en ökad auto-
matisering 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 au-
tomatiseras skapas nya möjligheter, tjänster 
och behov. Nya former av arbetsuppgifter och 

yrkeskategorier utvecklas, framförallt för att 
hantera alltmer komplexa system och arbets-
uppgifter.

Läs mer i ”Arbetsmarknad i förändring”

Kompetensförsörjning i en föränderlig 
värld
Teknikutvecklingen ställer stora krav på 
utbildningssektorn att utbilda rätt kompe-
tenser för morgondagens arbetsmarknad. 
Utmaningen består i att uppfylla kompe-
tensbehoven på en föränderlig och oviss ar-
betsmarknad, både för unga som ska in på 
arbetsmarknaden och för äldre som behöver 
kompetensutvecklas. Även om många arbets-
uppgifter automatiseras och artificiell intel-
ligens sprider sig så krävs kompetens för att 
hantera, anpassa och utveckla tekniken och 
dess möjligheter.

Läs mer i ”Slaget om kompetensen” och ”Ar-
betsmarknad i förändring”

Ökade förväntningar på kommunens 
tjänster
En växande spridning och användning av 
mobil teknik och digitala lösningar gör att 
helsingborgarna i högre grad än tidigare för-
väntar sig enkla, omedelbara och situations-
anpassade lösningar för deras behov. Det får 
konsekvenser för upplevelsen av kommu-
nens verksamheter liksom för upplevelsen av 
hur det är att leva och bo i staden.

Teknikutveckling
Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer i hela världen, inklusive Sve-
rige och Helsingborg. Framsteg inom bland annat it och artificiell intelligens (AI) förändrar vårt 
sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om lösningar på flera stora utmaningar som 
mänskligheten står inför. Utvecklingen har dessutom tagit ett stor språng under Coronapan-
demin.

Konsekvenserna förväntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvår-
den, för klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Omställningen ställer stora 
krav på utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser för morgondagens arbetsmarknad.

Konsekvenser för Helsingborg
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Läs mer i ”Ökande förväntningar” och ”Digi-
talt språng”

Förändrad markanvändning och ökad 
sårbarhet
Med ny teknik och digitala lösningar föränd-
ras 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 ytkrävan-
de verksamheter med en lägre produktivitet. 
Samtidigt medför fler digitala och uppkoppla-
de lösningar och en ökad sårbarhet både för 
samhället och individen. En förändrad brotts-
lighet, med id-kapning och hackning av saker 
såväl som tjänster, är en möjlig konsekvens.

Läs mer i ”Växande digital sårbarhet” och ”Be-
hoven av mark i förändring”

Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning kring 
Teknikutveckling, med bakgrund och nulä-
gesbild.

Teknikutvecklingen förändrar världen
Teknikutvecklingen är en central drivkraft 
för nya innovationer, produkter och lösning-
ar 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.

Huvudspåren i dagens teknikutveckling kan 
sammanfattas under rubrikerna digitalise-
ring och automatisering, artificiell intelligens 

(AI) samt bioteknik, materialutveckling och 
energiteknik. Den snabba förändringstakten 
inom dessa områden får avgörande kon-
sekvenser för företag, organisationer och 
individer i hela världen, inklusive Sverige 
och Helsingborg. Utvecklingen har dessutom 
accelererat på flera sätt under Coronapande-
min, vilket driver på strukturomvandlingen 
i näringslivet och bäddar för förnyad eko-
nomisk tillväxt längre fram. Det har dess-
utom potential att skynda på teknikskiftet i 
riktning mot mer klimatsmarta och hållbara 
lösningar. Motsvarande gäller utvecklingen 
av ny välfärdsteknik som kan bidra till bättre 
tjänster och en högre produktivitet inom 
den offentliga sektorn [1].

Samtidigt har tekniksprånget under pande-
min bidragit till att stora marknadsaktörer 
kunnat stärka sin redan dominerande ställ-
ning. Detta har mynnat ut i en ökad debatt i 
Europa och Nordamerika om effekterna av 
de globala teknikföretagens växande domi-
nans i världsekonomin. Det handlar dels om 
behovet av en ökad reglering av företagens 
verksamhet för att säkra skatteintäkter 
och arbetsvillkor men också om en oro för 
att innovations- och produktivitetstillväxt 
på sikt ska hämmas när ett litet antal stora 
företag kan begränsa den fria konkurrensen 
genom sin monopolliknande ställning på 
marknaden.

Det är inte möjligt att ge en heltäckande 
bild av den samlade teknikutvecklingen på 
några få sidor. Men det kan konstateras att 
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det skapas nya arbetstillfällen inom andra 
områden.[2] Frågan blir om tillväxten av nya 
arbeten kommer att ske i samma takt som 
arbetsplatser försvinner.

Omställningen ställer stora krav på utbild-
ningssektorn att utbilda rätt kompetenser 
för morgondagens arbetsmarknad. Vissa 
forskare menar att utvecklingen inte nöd-
vändigtvis 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 AI och 
automatisering. Redan idag är piloter i det 
närmaste överflödiga men är flygpassage-
rarna beredda att låta datorn helt ersätta 
piloterna? Och intelligenta expertsystem 
har i vissa sammanhang visat sig vara bättre 
på att ställa cancerdiagnoser och att tolka 
röntgenbilder. Men kommer patienterna lita 
på tillräckligt mycket på systemen för att 
ersätta läkaren fullt ut?

Teknikutveckling inom hälso och sjuk
vårdssektorn
Hälso- och sjukvården i hela världen brottas 
i dag med långsiktigt stora kostnadsökning-
ar. 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.[3] En del forskare menar därför 
att utgifterna till hälso- och sjukvården på 
lång sikt kan komma att sluka mer än hälf-
ten av bruttonationalprodukten. Framsteg 
inom AI, 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 
hälso- och 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. 

konsekvenserna av utvecklingen med stor 
sannolikhet kommer att bli särskilt tydlig för 
arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvår-
den, för klimat- och miljöarbetet, och inom 
transport och mobilitet. I ett samhällsper-
spektiv är det intressanta med ny teknik 
vad den konkret betyder för medborgarnas 
hälsa, välfärd och livskvalitet.

Digitalisering, automatisering och roboti
sering på arbetsmarknaden
Digitaliseringen och framväxten av nya 
digitala verktyg och lösningar har succesivt 
omformat processer, arbetsuppgifter och 
arbetssätt på arbetsplatser i hela världen 
under de senaste årtiondena. Utvecklingen 
har dessutom tagit ett stort språng framåt 
under Coronapandemin som sannolikt kom-
mer att ge eko långt in i framtiden. Krisen 
har varit en tydlig drivkraft för förändring 
som tvingat företag och organisationer i hela 
världen att förändra sina arbetssätt i grun-
den. Det visar sig i hur existerande digitala 
lösningar och teknik tagits i bruk i stor skala 
och hur innovationstakten ökat markant när 
efterfrågan på nya lösningar exploderat på 
många områden. Resultatet är till exempel 
att digitala möten och konferenser blivit 
normen och att allt mer arbete sköts hemi-
från. Det påverkar i sin tur kulturen kring 
arbetsmobilitet och behovet av kontorsytor 
och lokaler på ett sätt som är svårt att över-
blicka i dagsläget.

Arbetsmarknaden påverkas även genom en 
tilltagande automatisering och robotisering 
av mänskliga arbetsuppgifter. Utvecklingen 
skyndas på av nya landvinningar inom AI 
som bland annat gör det möjligt för maski-
ner att lära sig av sin omgivning och att se, 
läsa, tolka och känna igen mönster i stora 
datamängder. Allt tyder på att vi bara har 
sett början på denna utveckling. Stiftelsen 
för strategisk forskning har i en rapport 
beskrivit hur hälften av alla nuvarande 
arbeten kan försvinna fram till 2035 till följd 
av teknikutvecklingen. I gengäld förväntas 



71

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 förväntning-
ar på god service och enkel behovstillfreds-
ställelse bland kunder och användare.[5]

Utvecklingen inom it och kommunikation 
driver också på teknikutvecklingen på trans-
portområdet. Tillsammans med utveckling-
en av nya material skapas möjligheter att ta 
fram nya fordon som bättre uppfyller indivi-
ders, företags och myndigheters efterfrågan 
på snabba, enkla, billiga och miljövänliga 
transporter. Effektivare och billigare bat-
terier gör det möjligt att köra längre på el, 
samtidigt som fullständigt självkörande bilar 
kommer närmare produktion för mass-
marknaden.

Tekniken har dessutom gjort det möjligt att 
skapa nya affärsmodeller som utmanar vårt 
sätt att se på mobilitet. Ett exempel på detta 
är Uber, som på kort tid lyckats erövra en 
stor marknadsandel av taxinäringen i många 
större städer. Utvecklingen har bland annat 
också bidragit till en diskussion i flera länder 
om hur Uber och liknade företag bör han-
teras när chaufförerna själva förväntas stå 
för inbetalningen av skatt, och att lagar och 
regler på arbetsmarknaden följs.

Teknikutveckling och klimatförändring
Teknikutvecklingen påverkar även möjlig-
heterna att minska klimatutsläppen och att 
begränsa effekterna av de globala klimatför-
ändringarna. Till exempel har framstegen 
inom vindkraft och solenergi redan haft stor 
betydelse för möjligheterna att ställa om en-
ergiproduktionen för att minska klimatpå-
verkan. Utvecklingen har medfört att priset 
för sol- och vindenergi på många platser 
nu är lägre än för fossila alternativ. Det har 
redan fått stor effekt runt om i världen och 
2018 stod förnyelsebara energikällor för 
två tredjedelar av all ny produktionskapaci-

Samtidigt förväntas hälso- och sjukvårdens 
fokus flytta från behandling till förebyggan-
de.

Framstegen inom AI driver även på ut-
vecklingen av nya mediciner och behand-
lingsformer. Det har till exempel varit en 
förutsättning för den snabba utvecklingen 
av vacciner mot Covid-19. Användningen av 
avancerade algoritmer och maskininlärning 
har gjort det möjligt att kartlägga virusets 
proteinstrukturer och form på rekordtid, 
vilket har en central roll i utvecklingen av 
vaccin. AI används till exempel också för 
att hitta ny antibiotika som kan användas i 
behandlingen av bakterier som det saknas 
effektiv behandling mot. Spridningen av 
antibiotikaresistenta bakterier och svårighe-
terna att hitta nya effektiva läkemedel med 
traditionella utvecklingsmetoder har länge 
setts som ett svårlösligt problem.[4]

Mobilitet, kommunikation och enklare 
service
Teknikutvecklingen bidrar till nya lösning-
ar 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 bättre 
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industrin 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.
Kommuner och landsting står för knappt 3 
procent av Sveriges utgifter för forskning 
och utveckling. Skånska kommuner och 
landsting lägger mer pengar på forskning 
och utveckling i jämförelse med andra stor-
stadslän.[8]

I dag får ny teknik snabbt stor global sprid-
ning. Sverige och Helsingborg påverkas där-
för mer av teknikutvecklingen i omvärlden 
än av den som sker lokalt.
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tet för elproduktion.[6] På andra områden 
så som flygtransport och tung industri går 
utvecklingen långsammare, men även här är 
nya tekniska lösningar på väg.

En utmaning är att användningen av ny tek-
nik inte bara är beroende av efterfrågan från 
konsumenter och tillgången från producen-
ter, utan ibland kräver stöd eller regleringar 
från stater för att få spridning. Utvecklingen 
inom både vindkraft och solenergi är exem-
pel på det. Danska satsningar på 1990-talet 
banade vägen för vindkraften och tyska 
politiska tilltag på 2000-talet accelererade 
efterfrågan på solpaneler. Under senare år 
har även städers betydelse för nya innova-
tioner och användningen av ny teknik lyfts 
fram. Helsingborgs stads satsning på innova-
tion och utveckling inom ramen för H22 är 
ett exempel på det.

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 forsk-
ning och utveckling. I början av 2000-talet 
låg Sverige på andra plats i världsrankingen 
med 3,9 procent av BNP, och låg 2018 på 
fjärde plats med 3,5 procent av BNP. Sverige 
ligger dessutom i topp inom EU.[7] Störst 
satsningar inom landet görs i storstadsregi-
onerna inklusive Skåne samt i Östergötlands 
och Uppsala län.

I Skåne är mycket av satsningarna koncen-
trerat till Lunds universitet samt medicinal-
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Här hittar du ett urval av konsekvenser 
för Helsingborg av klimat- och miljöutma-
ningarna. Megatrenderna kan användas 
i nuläges- och riskanalyser inför projekt 
och förändringsarbeten där det finns be-
hov av att reflektera över utvecklingen på 
lite längre sikt. De är sega strukturer som 
pekar långt in i framtiden. Megatrender-
na är drivkrafter för utvecklingen i bränn-
punkterna som beskriver trender i den 
nära omvärlden. Läs mer om hur du kan 
använda Trend- och omvärldsanalysen i 
din verksamhetsplanering här.

Allt fler ställer om
Hoten från klimat- och miljöförändringar-
na innebär att allt fler organisationer och 
privatpersoner ställer om till mer klimat-
neutrala och miljövänliga alternativ. Det 
ställs ökade krav på kommunen samtidigt 
som efterfrågan på mer hållbara alterna-
tiv ständigt växer. Det råder delade me-
ningar om hur prioriteringarna ska se ut 
och vad som är individens, samhällets och 
näringslivets ansvar.

Läs mer i ”Omställning mot ett grönare 
samhälle”

Ökade krav på kommunerna
En mer grön politik på både nationell och 

europeisk nivå skapar nya förutsättning-
ar. För Helsingborgs stad innebär detta 
löpande anpassningar över en bred lin-
je inom koncernen. Många förändringar 
handlar om att minska energianvändning-
en och utsläppen av växthusgaser, samt att 
använda resurser på ett mer effektivt sätt.

Läs mer i ”Omställning mot ett grönare 
samhälle”

Planeringen av staden påverkas

Helsingborg är i nationell jämförelse en 
till ytan liten och tätbefolkad kommun. 
Just nu upplever kommunen en stark be-
folkningsökning med ett betydande tryck 
på innerstaden och stadsnära boendemil-
jöer. Framtidens förväntade klimatföränd-
ringar påverkar redan idag konkret hur 
vi planerar staden, till exempel genom 

Klimat och miljöutmaningar
Under de senaste årtiondena har allt mer uppmärksamhet riktats mot miljöfrågor både i medi-
er, politik och bland allmänheten. Det har blivit alltmer tydligt att vår livsstil och den utveckling 
som människan bedrivit inte bara har positiva effekter och att mänskligheten har påverkat för-
utsättningarna och livsbetingelserna på jorden. Klimatförändringar, minskad biologisk mång-
fald, överutnyttjande av naturresurser och spridning av kemikalier är några miljöproblem som 
vi människor orsakat.

Det flesta av dessa utmaningar och dess lösningar hänger ihop med varandra. Det visar inte 
minst Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling som ska vara avklarade till 2030. 
Miljöutmaningarna finns på både global och lokal nivå. Men allt har sin början i det lokala och 
hos individen, i de vardagliga val och beslut vi fattar varje dag.

Konsekvenser för Helsingborg
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minskad biologisk mångfald, ökat närings-
läckage och övergödning, omvandling av 
naturområden till jordbruksland och urba-
na miljöer och klimatförändringar, då det 
anses kunna medföra permanenta föränd-
ringar i villkoren för livet på jorden.

Men det stannar inte där. Dålig luftkvalitet 
ger akuta hälsoproblem i många av världens 
växande storstäder. Tilltagande klimatför-
ändringar påverkar redan den globala livs-
medelsförsörjningen. Det är inom några få 
årtionden osäkert om maten kommer att 
räcka till världens växande befolkning, i takt 
med att den odlingsbara marken minskar 
och förutsättningarna för odling försämras 
på många håll. Tillgången på rent färskvatten 
är redan begränsad i stora delar av världen 
samtidigt som behovet förväntas öka med 40 
procent under 2020-talet. Konkurrens om 
åkermark, skogsresurser och vatten bidrar 
redan i dag till konflikter världen över. En hög 
användning av kemikalier samt spridning av 
föroreningar och hur de ackumuleras i nä-
ringskedjan och påverkar levande organis-
mer är ytterligare skäl till oro. Vilka effekter 
blandningen av olika föroreningar gör i orga-
nismer, vatten och mark, den så kallade cock-
taileffekten, vet vi inte så mycket om även om 
vi idag har bättre koll på enskilda ämnen.

Vår livsstil drivkraften för miljöpåverkan
Den höga konsumtionen driver på klimat-
förändringarna och är den främsta bakom-
liggande faktorn för de flesta miljöproblem 

bygghöjd i förhållande till havsnivån, och 
inbyggd beredskap vid extremregn och 
värmeböljor.

Läs mer i ”Konkreta klimatförändringar” 
och ”Behoven av mark i förändring”

Påverkan på infrastruktur och bebyggelse
Prognoserna att hela Helsingborgs kust-
zon riskerar att utsättas för både ökad 
erosion och fler översvämningar som kan 
orsaka direkta skador på bebyggelse, fö-
retag och infrastruktur. Vid ökad mängd 
nederbörd och höjd grundvattennivå blir 
dimensioneringen av avloppssystemen 
otillräcklig och behovet av att översväm-
ningssäkra byggnader och viktig infra-
struktur ökar.

Läs mer i ”Konkreta klimatförändringar”

Fördjupning
I detta avsnitt hittar du en fördjupning 
kring megatrenden, med bakgrund och nu-
lägesbild.

Utmaningarna alltmer påtagliga
Vi vet mycket om hur det står till med 
miljön och klimatet i världen idag, men i 
många fall går det långsamt att förändra 
samhället. Farorna med miljö- och klimat-
påverkan har med tiden blivit allt mer på-
tagliga. Det handlar om att grundläggande 
mänskliga behov av mat, vatten, hälsa och 
trygghet påverkas negativt.[1] Den inter-
nationella forskningsenheten Stockholm 
Resilience Center studerar konsekvenser-
na av mänskligt aktivitet på jorden utifrån 
ett systemperspektiv, genom att undersöka 
var gränserna för vad planeten tål går, så 
kallade planetära gränser.[2] Deras studier 
pekar på att mänskligheten redan utsät-
ter jordens ekosystem och livsmiljöer för 
mer än de kan tåla på ett antal områden. 
Det som är särskilt allvarligt och passerat 
gränsen till vad som är oåterkalleligt är 
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Att gå över till hållbart producerade produk-
ter gör inte något åt själva problemet att vi 
handlar för mycket. Alla människor behöver 
en rimlig levnadsstandard och det är skäligt 
att alla på jorden får tillgång till elektricitet, 
rent vatten och sanitet, sådant vi i Sverige tar 
för givet. När resurserna räcker till det – då 
når vi hållbarhet. Därför behöver överkon-
sumtionen för de som redan har minska. För 
att ta ett större grepp om frågan vill EU ge-
nom direktivet om cirkulär ekonomi gynna 
en övergång från konsumtion av prylar till 
konsumtion av tjänster. Produkters kompo-
nenter ska deklareras vad de innehåller och 
hur de ska återvinnas. Det ska bli lättare att 
reparera produkter och återvinna material 
till nya produkter. Även affärsmodeller för 
delningsekonomi ska ses över.

Koppling mellan konsumtion och klimat
förändringarna
Konsumtionen och vårt sätt att leva driver på 
klimatförändringar. Under 500 000 år, och 
antagligen mer än så, har koldioxidhalten i 
atmosfären varierat inom ett tydligt intervall 
mellan cirka 180-300 ppm. Ökningen har 
gått fort och idag ligger vi stabilt på halter 
över 400 ppm, och det beror till störst del 
på mänskliga utsläpp av koldioxid och an-
dra växthusgaser.[4] Fram till idag har haven 
fungerat som en kolsänka och dämpare av 
atmosfärens uppvärmning genom att ta upp 
omkring 90 procent av värmeöverskottet i 
atmosfären och 30 procent av koldioxiden. 
Detta har gjort haven varmare, surare och 
mindre syrerika. Det riskerar att slå ut ha-
vens ekosystem och därmed matförsörjning-
en för många människor.

Atmosfären vid polerna värms snabbare 
än vid ekvatorn vilket innebär att tempera-
turökningen i Skåne blir större här och ett 
mycket annorlunda klimat är att vänta. Kli-
matförändringarna medför konsekvenser 
vi som mänsklighet aldrig förr ställts inför. 
Det kan handla om att hundratals miljoner 
människor tvingas lämna sina hem världen 

såsom kemikaliespridning, skogsavverkning 
och luftföroreningar. Det finns en utbredd 
uppfattning i välfärdsländer som Sverige att 
vi gör mycket för miljön och klimatet jäm-
fört med andra länder. Den kan grunda sig 
i att vi har reningsteknik på våra industrier, 
avloppsrening och avfallshantering. Samti-
digt är det ekologiska fotavtrycket per invå-
nare högt vilket beror på att konsumtionen i 
Sverige är hög. Varorna har ofta producerats 
i andra länder där utsläppen blir högre och 
därmed även miljöpåverkan.

Totalt konsumerar jordens befolkning varje 
år mer än vad jordens årliga resurser räcker 
till, som om vi hade ett och ett halvt jordklot 
och inte ett. Detta mäts ofta i ”overshoot day”, 
alltså den dagen på året där jordens årliga 
produktion av naturresurser tar slut. Den in-
träffade 2019 den 18 augusti och för varje år 
som går flyttas den framåt i tiden. För Sverige 
inträffade dagen den 3 april, sedan tog resur-
serna i teorin slut.[3] Utvecklingen har för-
värrats av den snabba ekonomiska tillväxten 
i världen under de senaste årtiondena. När 
människor får det bättre ställt ekonomiskt 
kan de konsumera mer. En utmaning är att 
företag och nationer under lång tid priorite-
rat kortsiktig ekonomisk tillväxt på bekost-
nad av hänsyn till miljön.

Intresset för hållbara produkter ökar stadigt 
och näringslivet förväntas vara en stark på-
drivare av hållbar utveckling framöver. Bland 
svenska konsumenter finns en hög tilltro till 
ny teknik och mer hållbara produkter som 
gör att människor upplever att de kan fort-
sätta konsumera lika mycket men med bättre 
samvete. Oseriösa producenter kan försöka 
utnyttja denna tilltro till teknikomställning 
och intresset för hållbara produkter genom 
att ”gröntvätta” sina produkter. Det kan till 
exempel handla om att ersätta ett material 
som konsumenterna vet är giftigt, med ett 
mer okänt material (som kan vara minst lika 
farligt).
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delvis förbjuda prospektering och utvin-
ning av gas och olja, samtidigt som Spanien 
och Tyskland fasar ut sin kolproduktion. 
Individer och institutioner världen över 
har därtill lovat att dra ner på investering-
arna i fossil energi med över tio biljoner 
dollar. I den andra vågskålen finns stora ut-
släppsländer som Kina, Ryssland och USA 
som i flera fall förväntar stora produktions-
ökningar.[9]

Ekosystem ur balans
Ekosystemen utgör själva livsnerven på 
jorden och de skapar förutsättningar för 
att vi ska kunna leva. Överkonsumtion, kli-
matpåverkan, föroreningar och överutnytt-
jande leder till att ekosystemen och den 
biologiska mångfalden hotas. Världshaven, 
jorden och skogarna ger oss bland annat 
tjänster som syre, mat, rening av luft och 
vatten, ett behagligt klimat och råvaror. Un-
der senare år har hotet mot den biologiska 
mångfalden vunnit större internationellt 
intresse men är fortsatt i skymundan för 
fokus på klimatfrågan.

Överutnyttjandet har att göra med över-
konsumtion och starka ekonomiska intres-
sen. Vem som ska ha tillgång till en viss re-
surs är en bidragande faktor till konflikter 
i många delar av världen. Även svenska na-
turtillgångar ger upphov till konflikter och 
debatter. Ett exempel på detta är brytning 
av metaller och mineraler i skyddsvärda 
naturområden där andra miljömål såsom 
omställning av transportsektorn till fossil-
fria drivmedel ställs mot naturskyddet.

Tillståndet för haven har också fått mer 
uppmärksamhet. Den marina havsmiljön 
har till 66 procent väsentligt förändrats av 
mänsklig aktivitet, minst påverkad är den i 
områden som förvaltas av urinvånare och 
lokala samfund. Av de globala fiskebestån-
den är 33 procent överfiskat och 60 pro-
cent fiskas på sin maximala kapacitet.[10]

över, att kriser och konflikter förvärras och 
att möjligheterna att bekämpa fattigdom, 
hunger och sjukdomar försämras under 
kommande årtionden.

Efter flera alarmerande och oroväckande 
klimatrapporter från FN:s klimatpanel In-
ternational panel of climate change (IPCC) 
antog världens länder år 2015 Parisavtalet 
som sätter globala mål för hur stor tempera-
turökningen får bli – under två grader, med 
sikte på 1,5 grad. Men flera av målen verkar 
var svåra att nå hävdar nu forskare. De enda 
länder i världen som gör tillräckligt är Gam-
bia och Marocko.[5]

EU har enats om den största satsningen hit-
tills för klimatet under 2020. Hela 21 pro-
cent av EU:s budget fokuseras på kampen 
mot klimatförändringar.[6] Samtidigt är de 
globala planerna på att utvinna kol och olja 
så omfattande att jordens medeltemperatur 
med det kan komma att öka mer än tre gra-
der.[7] Även om all världens länder följde de 
uppsatta målen skulle temperaturhöjning-
en fortsätta, delvis då det inte finns någon 
samstämmighet mellan de klimatmål som 
världens länder har kommit överens om och 
tillförseln av fossila bränslen. Det är starka 
ekonomiska intressen som ligger bakom och 
även om många länder och företag drar ner 
på investeringar i fossil energi så investerar 
andra i stora produktionsökningar.[8]

Figur 1. Förändring i global medeltemperatur jämfört 
med genomsnittet 1951-1980, °C

Costa Rica, Danmark och Nya Zeeland är 
några länder som arbetar för att helt eller 
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Samtidigt har miljödebatten blivit allt mer 
polariserad. Dels handlar debatten om 
hur stort behovet av förändringar mot ett 
mer hållbart samhälle är, där grön, social 
och ekonomisk hållbarhet viktas olika och 
uppfattningarna ofta går isär om vad som 
bör prioriteras. Dels om hur snabbt om-
ställningen ska göras och vilka som borde 
ta täten respektive inte borde behöva göra 
så mycket. De som vill genomdriva åtgär-
der för att verka för en hållbar utveckling 
och minska klimatavtrycket anklagas ofta 
för elitism medan de som stretar emot be-
skylls för populism.

En del av polariseringen visar sig också ge-
nom att klimatskeptiker anklagar forska-
re för att överdriva hoten i samband med 
klimatkrisen eller andra miljörelaterade 
kriser. En grupp amerikanska forskare vid 
universiteten i Harvard och Princeton har 
studerat klimat- och miljöforskarnas sätt 
att beskriva sina resultat och kommit fram 
till att det snarare är tvärtom. Forskare har 
generellt antingen haft rätt i sina bedöm-
ningar eller varit onödigt försiktiga i sina 
bedömningar av klimathotet.[12] Denna 
försiktighet förklaras bland annat med 
forskarsamhällets strävan efter att nå kon-
sensus. Det handlar i grunden om en oro, 
att om forskare framstår som oeniga för-
växlas resultaten med åsikter och forskar-
na riskerar då att bli en bricka i ett allmänt 
politiskt spel mellan olika uppfattningar.
[13]

Polariseringen syns också i de lösningar 
som föreslås för att vi ska bli mer hållba-
ra. Det finns exempelvis de som tror på 
veganism kontra de som förespråkar na-
turbeteskött och biologisk mångfald, plast-
kasse kontra tygkasse, närodlat kontra 
ekologiskt odlat. I förlängningen av debat-
ten om ekonomisk tillväxt, miljö och klimat 
finns en skiljelinje mellan två olika synsätt: 
teknikomställning kontra beteendeföränd-
ring. Den ena övertygas om att satsningar 

Miljöfrågan har växt över tid
När intresset för miljöfrågorna vaknade 
i Sverige och västvärlden på 1970-talet 
handlade det om spridning av bekämp-
ningsmedlet DDT i jordbruket som gjorde 
att pilgrimsfalken höll på att dö ut, kylskå-
pens och hårsprayers påverkan på det allt 
tunnare ozonlagret och BT Kemi-skanda-
len i Teckomatorp.

Numera handlar debatten om fler frågor 
som problematiserar det mesta som männ-
iskan har tagit sig för, allt från vad vi äter till 
vilken energipolitik som är bäst för fram-
tiden. Debatten har tilltagit i takt med att 
oron över miljö- och klimatförändringarna 
har ökat under senare år. Till exempel upp-
ger en växande andel av EU:s invånare att 
klimat- och miljöfrågorna är de viktigaste 
utmaningarna både på nationellt plan och 
på EU-nivå.[11] EU-parlamentet utlyste 
klimatnödläge hösten 2019.

Efter många år av forskningsrapporter 
och politiska diskussioner vill allt fler se 
konkret handling för klimatet, biologiska 
mångfalden, urskogar och naturområden 
samt kemikaliespridningen i samhället. 
Grupper på sociala medier uppmanar till 
att bojkotta flyget, äta mindre kött, sluta 
shoppa och plastbanta. Greta Thunberg 
har inspirerat till en världsomspännan-
de rörelse där ungdomar skolstrejkar för 
att få vuxna beslutsfattare att agera och 
lämna efter sig en bättre värld till dagens 
barn. Att engagemanget gror just nu kan 
bero på att klimatförändringarna har bli-
vit mer kännbara i vardagen för fler och att 
forskningsrapporterna blivit mer precisa 
och detaljerade kring vilka konsekvenser-
na av vår livsstil blir. Det kan också vara så 
att förändringar tar tid innan de får brett 
genomslag, jämför till exempel miljöfrågan 
med kvinnlig rösträtt och kvinnors rättig-
heter i samhället.

Olika uppfattningar om vägen framåt
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[4] SMHI 30 oktober 2017. Koldioxidhalten 
i atmosfären når nya rekordnivåer
[5] CAT December 2019. Find your country
[6] Europaparlamentet 27 november 2019. 
EU budget 2020 approved: investing more 
in climate, jobs and the young
[7] SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICE-
RO, and UNEP 2019. The Production Gap
[8] UNEP November 2019. Emissions Gap 
Report 2019
[9] SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICE-
RO, and UNEP 2019. The Production Gap
[10] IPCC, 2019: Summary for Policyma-
kers. In: IPCC Special Report on the Ocean 
and Cryosphere in a Changing Climate
[11] Europeiska kommissionen 2019. AN-
NEX Spring Standard Eurobarometer 2019
[12] The Guardian 25 October 2019: Dale 
Jamieson, Michael Oppenheimer and Na-
omi Oreskes. The real reason some scien-
tists downplay the risks of climate change
[13] Aktuell Hållbarhet 29 Oktober 2019: 
Björn Anderberg. Därför underskattar 
forskare klimatrisker

på miljöteknik kan lösa de stora utmaning-
arna medan den andra att beteenden behö-
ver förändras så att vi framförallt gör min-
dre av det skadliga. I själva verket behöver 
de två synsätten förenas för att vi ska nå 
hela vägen och uppnå Agenda 2030.

Allt hänger ihop
Ett stort arbete ligger framför oss, men vi 
har gjort det förr och vi kan göra det igen. 
Flera framsteg på miljöområdet har gjorts 
under historien. Till exempel togs den sto-
ra utmaningen med uttunnat ozonlager 
som hotade på 1980 och 90-talen på allvar 
och har närapå återställts. Miljögifter som 
DDT och PCB som tog död på insekter och 
påverkade människor och djur förbjöds. I 
Helsingborg har vi lyckats med att halve-
ra användningen av fossila bränslen sedan 
1990-talet och vi tar idag hand om vårt av-
fall som en resurs istället för att lägga det 
på en stor hög.

Miljöutvecklingen behöver gå hand i hand 
med och inkludera den sociala dimensi-
onen så att den bidrar till att människors 
livsvillkor förbättras både lokalt och glo-
balt. Samtliga FN-länder antog år 2015 
nya mål för att lösa mänsklighetens störs-
ta utmaningar till år 2030 – kallat Agenda 
2030. Agendan innehåller 17 mål och 159 
delmål som beskriver att ekonomiska, soci-
ala och ekologiska utmaningar hänger ihop 
med varandra. Centralt i agendan är att 
den hållbara utvecklingen behöver ske för 
människans behov och överlevnad. Agen-
dan används i de flesta av världens länder 
och både lokalt och nationellt tas det fram 
konkreta handlingsplaner för att kunna 
förverkliga agendans målsättningar.
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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 represen-
tanter från alla förvaltningar och bolag inom Helsingborgs stad

 ■ Analysen utgör ett planeringsunderlag och är inget politiskt behandlat styrdokument

 ■ Släpptes senast mars 2021, men delar av innehållet uppdateras löpande under året


