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Sammanfattning
Föreliggande rapport är resultatet av delprojektet Omvärldsbevakning som ingår i projektet
Strömbackaskolan 2025.
Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av globala trender som kan påverka
Strömbackaskolans utveckling till 2025. I rapporten beskrivs ett ett antal globala trender –
teknikutveckling, digitalisering, globalisering, klimat och miljö och demografi – och dess effekter på
nationell- och regional/lokalnivå.
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Förändringstakten i samhället ökar allt mer. En stor pådrivare i denna förändringstakt är den allt
snabbare teknikutvecklingen, framförallt den digitala teknikens utveckling. Den digitala tekniken
utvecklats i en exponentiell takt. Få teknikområden har historiskt sett utvecklats på detta sätt. Att
utvecklingstakten dessutom verkar hålla i sig över tid ger ytterligare fog för att tillskriva den digitala
teknikutvecklingen som central för framtiden.
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En övergripande slutsats av rapporten är att förändringstakten i samhället med stor sannolikhet kommer
att öka till 2025, från en redan hög nivå. Det kommer i sin tur ställa ökade krav på Strömbackaskolan att
hänga med i utvecklingen för att vidmakthålla hög kvalitet i utbildningar och rusta eleverna för att möta
framtiden som goda samhällsmedborgare. Vidare innebär den demografiska utvecklingen, med en allt
högre andel äldre i såväl Sverige som i Piteå, en påfrestning på den offentliga sektorn att upprätthålla
välfärdstjänster till en allt äldre befolkning vilket i sin tur leda till krav på kostnadsbesparingar för
Strömbackaskolan.
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1 Inledning
Denna rapport är resultat av delprojektet 1.1 Omvärldsbevakning inom ramen för projektet Strömbacka
2025. Syftet med projketet, och rapporten, är att uitfrån förändringar i omvärlden identifiera
strategiska frågeställningar som behöver belysas i Strömbackaskolans utveckling.
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Rapporten är indelad sex avsnitt, med tre inledande avsnitt med inledning, bakgrund och metod. I
avsnitt 4. Utfall/resultat presenteras fakta och teoerier om fem utvalda globala trender och deras
effekter på en nationel- och regional/lokalnivå. I avsnitt 5. Analys diskuteras innehållet i resultatdelen
och ett antal utmaningar för Strömbackaskolans utveckling identiferas. Dessa utmaningar konkretiseras
sedan i sju stycken strategiska frågeställningar i avsnitt 6. Slutsatser.

1.1 Avgränsning

ng
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När projektet Strömbackaskolan 2025 inleddes identifierades ett antal delprojekt och övergripande
innehåll i dessa delprojekt. Beslut fattades att delprojekt 1.1. Omvärldsbevakning skulle utgå ifrån ett
antal globala trender – teknikutveckling, digitalisering, globalisering, klimat och miljö, demografi – och
belysa effekterna av dessa på nationell, regional/lokalnivå och för Strömbackaskolans utveckling till
2025.
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Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av globala trender och hur de kan påverka
Strömbackaskolans utveckling till 2025. Syftet är avgränsat till att i första hand peka ut områden som
Strömbackaskolan bör beakta i sin utveckling till 2025. I rapporten görs ingen ansats att redogöra för hur
Strömbackaskolan ska tackla dessa områden. Förhoppningen är snarare att resultatet av denna rapport
kan ses som ett första steg för framtida strategier och handlingsplaner.
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De globala trender som berörs i rapporten skulle var och en i sig kunna resultera i väldigt omfattande
rapporter. Föreliggande rapport bör inte betraktas som heltäckande utan bör snarare ses som ett
axplock från tillgänglig material i form av vetenskapliga artiklar och böcker, rapporter från
internationella organ och statliga utredningar. Den intresserade läsaren kan via källförteckningen
förkovra sig vidare.
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2 Bakgrund
Globala trender så som digitalisering, globalisering och teknikutveckling ändrar kontinuerligt
förutsättningarna för de flesta typer av verksamheter i Sverige. Detta gäller även för Strömbackaskolan.
Förändringar i omvärlden kan komma att påverka såväl förutsättningarna för verksamheten, exempelvis
i form av ett ökat/minskat elevunderlag och förändringar i ekonomiska resurser, samt hur själva
verkssameheten bedrivs med hjälp av nya digitala pedagogiska verktyg.
Det finns ett behov inom Strömbackaskolans ledning att öka kunskapen om viktiga trender och
utvecklingsinriktningar globalt, nationellt och lokalt för att bättre kunna göra långsiktiga planera inför
framtiden.
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3 Metod

Stygruppen för Strömbacka 2025 beslutade att delprojekt 1.1. Omvärldsbevakning skulle fokusera på
områdena teknikutveckling, digitalisering, miljö- och klimat, globalisering och demografi. Vidare
beslutades även en struktur för delprojektet där övergripande trender skulle belysas utifrån ett globalt,
nationellt och regionalt/lokalt perspektiv.
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Globalisering, rättvisa och demokrati
Digitalisering, automation och arbetsmarknad
Klimatförändringar och politik
Teknikutveckling, med fokus på digital teknik
Demografi, försörjningsbörda och migration.
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En workshop anordnades 2017.02.16 med delar av projektets styrgrupp samt extern expertkompetens
inom bland annat digitalisering och näringsliv. Syftet med workshoppen var att inhämta kunskap samt
att definiera viktiga aspekter inom ovan nämnda områden som skulle belysas inom projektet. Följande
aspekter valdes ut:

U

Utifrån ovanstående indelning har en litteratursökning genomförts för att identifiera faktaunderlag.
Litteratursökningen har utgått ifrån söktermer relaterade till de aspekterna som identifierats i
workshoppen 2017.02.16.
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4 Utfall/Resultat
Resultatdelen är uppbyggd i de tre avsnitt: ”Globalt”, ”Nationella riktlinjer” och ”Regionala och lokala
förutsättningar”.

4.1 Globalt
I följande avsnitt kommer utvecklingen inom områden teknikutveckling, digitalisering,
klimatförändringar, globalisering och demografi att belysas utifrån ett internationellt perspektiv.
Underlaget bygger på rapporter från bland annat OECD och FN samt nationalekonomiska teorier från
internationell forskningslitteratur.

4.1.1 Teknikutveckling

at
er
ia
l

Vad är det som driver teknologisk utveckling? I OECD rapporten “Science, Technology and Innovation
Outlook 2016” betonas att teknologisk utveckling bör förstås som en växelverkan mellan vetenskap och
forskning och socioekonomiska behov som samhället står inför – exempelvis klimatförändringar, brist på
naturtillgångar och en åldrande befolkning. 1
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I rapporten har fyrtio tekniker identifierats som spås få ett större genomslag inom 10 – 15 år. De olika
tekniker har sammanfattats i fyra huvudområden: digitalteknik, bioteknologi, energi och miljö och
avancerade material (se figur 1).

1

OECD (2016)
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Figur 1. Fyrtio tekniker som förväntas få ett genombrott inom de närmaste 10–15 åren. OECD (2016)
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Området digitalteknik omfattar en mängd olika tekniker där utvecklingen de senaste åren har gått i
hissnande fart. Den digitala tekniken beskrivs av OECD som en möjliggörande teknik, en teknik som i sig
kan ge upphov till en mängd olika tillämpningar. Ångmotorn och även förbränningsmotorn är andra
exempel på möjliggörande tekniker som gav upphov till ett flertal nya produkter. På samma sätt
förväntas alltså även den digitala tekniken möjliggöra helt nya produkter och tjänster. Den digitala
utvecklingen har redan satt sina spår inom de flesta delar av samhälle, i allt från vardagen till arbetslivet,
och dess effekter förväntas även öka i framtiden.2
Den digitala teknikens snabba utvecklingen inom såväl mjukvara som hårdvara utgår i stor utsträckning
från en ökad beräkningskapacitet för datorer. Datorernas beräkningskapacitet är således en
möjliggörare för en mängd olika digitala produkter och tjänster. Beräkningskapaciteten för datorer är
avhängig utvecklingen av processorer. Sedan 1965 har beräkningskraften för processorer fördubblats
ungefär vartannat år. Detta fenomen, uppmärksamdes av Gordon E. Moore en av grundarna av
elektronikföretaget Intel. Moore har sedermera fått ge namn till fenomenet - ”Moores lag”. 3

2
3

OECD (2016)
Ibid
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Regelbundenheten med vilken Moores lag föreskriver den digitala teknikens utveckling har visat sig vara
relativt stabil över tid. Stabiliteten och hastigheten i utvecklingen särskiljer den digitala tekniken från
andra teknikområden. Få andra teknikområden utvecklas i en exponentiell takt och ännu färre med en
fördubblingstakt under 2 år. Utvecklingstakten betyder att för en given summa pengar, exempelvis 1
dollar, så kan man köpa dubbelt så mycket beräkningskraft idag jämfört med för två år sedan. 4
Förutsägbarhet och hastigheten i beräkningskapacitetens utveckling har varit utgångspunkt för många
forskningsartiklar och böcker, där den exponentiella tillväxten har extrapolerats in i framtiden, i syfte att
förutspå hur samhälle kan komma att formas av den digitala tekniken.5

4.1.2 Digitalisering och automation
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Ett exempel på sådan forskning är Brynjolfsson och McAfee uppmärksammade bok ”Den andra
maskinålder”. Med en fortsatt exponentiell tillväxt för beräkningskraft förväntar sig Brynjolfsson och
McAfee att tillämpningen av digitala lösningar kommer revolutionera dagens samhälle. Självkörande
bilar, maskininlärning och mönsterinkänning är enligt Brynjolfsson och McAfee bara början på vad de
kallar ”den nya maskinåldern”.6
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Det finns ingen entydig definition av digitalisering. Begreppets innebörd varierar beroende på i vilken
kontext det används. Digitaliseringskommissionen, som tillsattes av regeringen 2012 med uppgift att
verka för att uppfylla regeringen målsättning inom IT-området, konstaterar att digitaliseringen är den
mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen och att begreppet ska förstås som en
process som beskriver en förändringsprocess i samhället med en ökad tillämpning av digitala hjälpmedel
för att utför vissa arbetsuppgifter.7
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Effekterna av digitaliseringen bör ses i ljuset av industrialiseringens inverkan på samhället. I
digitaliseringskommissionens utredning konstateras att dagens svenska samhälle med allt vad det
innefattar – ekonomi, politik, näringsliv, demokratiprocesser och civilsamhälle – har haft sin grund i det
industriella samhällets förutsättningar. Även det Svenska utbildningsväsendet är ett resultat av
industrisamhället och dess behov av utbildad arbetskraft.8
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” Under hela 1900-talet har således ekonomin, politiken, näringslivet, demokratiprocesser, civilsamhället
och individer haft sin grund i det industriella samhällets förutsättningar, behov och möjligheter
samt dess risker och utmaningar. Ur dessa har de institutioner och strukturer, de modeller och processer,
villkor och lagstiftning som vi har i dag sprungit fram. Det är alltså under en ganska kort tid, historiskt
sett, som de institutioner som vi tar för givna, har vuxit fram. Vi står nu inför liknande genomgripande
förändringar av samhället till följd av digitaliseringen.”9
Digitalisering är inget nytt fenomen i samhället, det har pågått ända sedan introduktionen av datorer,
hastigheten i digitaliseringen ökar dock kontinuerligt. I forskning används flera olika mått på att mäta
digitalisering i samhället. Gemensamt för dessa mått är att de fokuserar på själva användandet av den
digitala tekniken, exempelvis: antalet internetanvändare, internets storlek, andelen barn som använder

4

Brynjolfsson och McAfee (2014)
Armstrong m.fl. (2014)
6 Brynjolfsson och McAfee (2014)
7 SOU 2016:89
8 Ibid
9 SOU 2016:89, sida 134-135
5
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internet och storleken på e-handel.10 I olika internationella index, som sammanväger flera olika mått och
jämför dessa mellan olika länder, presterar Sverige generellt bra.11
Det finns uppsjö av material, i form av artiklar, rapporter och expertutlåtanden, om hur digitalisering
påverkar och kommer att påverka olika samhällsområden. Ett sådant område, med särskilt bäring på
projektet Strömbackaskolan 2025, är hur digitalisering kan komma att påverka arbetsmarknaden.
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Med hjälp av datorer och programvara så har vissa arbetsuppgifter i samhället kunnat automatiseras.
Datorer har dock historiskt sett varit begränsade till att kunna utföra sådana arbetsuppgifter som varit
regelbaserade och därmed programmerbara. Utvecklingen inom artificiell intelligens, maskininlärning
och ”big data” har inneburit att datorer inom en snar framtid även kan utföra mera avancerade
uppgifter och därmed ersätta mänsklig arbetskraft i ett brett spektrum av det som benämns
som ”kognitiva icke-rutinmässiga arbetsuppgifter” – sådana uppgifter som kräver kontinuerlig
utvärdering och lärande. Ett exempel på detta är självkörande bilar, som kräver snabba och komplexa
uträkningar baserade på flera variabler. Detta har möjliggjorts genom den snabba utvecklingen av
beräkningskapacitet. Antalet kognitiva arbetsuppgifter som kan automatiseras ökar succesivt i och med
dators kapacitet. Dessutom, har teknologiska landvinningar inom robotik, lett till mer avancerade
robotar som kan utföra ett bredare spektrum av manuella uppgifter. Därför ökar även graden av
automatisering av manuella arbetsuppgifter. 12
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2013 publicerades en mycket citerad studie av forskarna Carl Benedikt Frey och Michael A Osborne
vid Oxford University som granskade arbetsmomenten i 702 amerikanska yrken och relaterade
dessa till utvecklingen inom datorisering och robotisering. De konstatera att 46 procent av alla jobb på
den amerikanska arbetsmarknaden kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år. 13
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Enligt Frey och Osborne har datorer historiskt sett varit begränsat till rutin arbetsuppgifter som innebär
explicita regelbaserade aktiviteter. Nya algoritmer för hantering av ”big data” kommer nu in på nya
områden inom näringslivet och kan ersätta arbetskraft i ett brett spektrum av kognitiva ickerutinmässiga arbetsuppgifter. Dessutom, har teknologiska landvinningar inom robotik, lett till mer
avancerade robotar som kan utföra ett bredare spektrum av manuella uppgifter. Enligt Frey och
Osborne kommer detta med hög sannolikhet att förändra karaktären av människors arbetsuppgifter
över i princip alla branscher och yrken.14
Frey och Osbornes studie har fått stort genomslag både inom forskning och medialt. Resultatet från
studien har bland annat använts för att analysera arbetskraftens känslighet för digitalisering och
automation i enskilda länder. Stiftelsen för Strategisk Forskning släppte 2014 en rapport med fokus på
effekterna för den svenska arbetsmarknaden. Rapportens titel som även sammanfattar rapportens
slutsats är: ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige”.15
Ett flertal forskare har i artiklar och rapport ifrågasatt resultat från Frey och Osbornes studie. Att
digitalisering och automation kommer få konsekvenser för framtidens arbetsmarknad verkar det råda en
10

OECD (2014)
SOU 2016:89
12 Heyman, Norbäck och Persson (2016)
13 Frey och Osborne (2013)
14 Frey och Osborne (2013)
15 Stiftelsen för strategisk forskning (2014)
11
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viss enighet kring, däremot diskuteras hur stora konsekvenser av detta kommer att vara. I OECD
rapporten “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries” har författarna använt en något
annorlunda metod än Frey och Osborne och kommit fram till att cirka 9 % av jobben inom OECD
länderna kan ersättas av datorer eller robotar. Förlusten av dessa jobb spås inte heller ske lika
dramatiskt som Frey och Osborne föreskriver, däremot ser författarna att lågt kvalificerad arbetskraft
kommer få det tuffare att konkurrera mot datorer och robotar än mer högkvalificerad arbetskraft. 16

4.1.3 Klimatförändringar
2016 var det varmaste året sedan mätningar av medeltemperaturer inleddes 1880. NASA noterade även
rekordmätningar 2015 och 2014. 17
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IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) inrättades av World Meterological Organization
och FN: s miljöprogram (UNEP) i syfte ge världen en klar bild av kunskapsläget om klimatförändringar
och dess potentiella miljö- och socioekonomiska effekter. För att göra detta recenserar och bedömer
IPCC den senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomisk information som produceras i världen som
är relevant för förståelsen av klimatförändringar och ger beslutsfattare en bedömning av vad som är
känt och inte känt om klimatförändringar och vad som kan göras åt det.18
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IPCC sammanställer världens klimatforskning i en serie av utvärderingsrapporter. Den första släpptes
1990 och den senaste är från 2014. I den senaste rapporten beskrivs sambandet mellan koldioxid i
atmosfären och klimatförändringar, mänsklig inverkan på klimatförändringar samt observerade och
prognostiserade effekter av klimatförändringar. Resultaten från forskningen, som i hög grad bygger på
analys av stora mängder data, utrycks i konfidensintervall – sannolikheter för att en tes stämmer. I takt
med att forskningen kring klimatförändringar har samlat på sig mer data har även sannolikheterna för
teserna inom forskningen stärks. 19
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I rapporten från 2014 konstateras att det skett en uppvärmning av jorden klimat sedan 1950-talet.
Atmosfär och hav har blivit varmare, mängden snö och is har minskat och havsnivån har ökat. Vidare
konstateras att det är ”extremt sannolikt” att mänsklig påverkan har varit den dominerande orsaken till
uppvärmningen av jordens klimat. Begreppet ”extremt sannolikt” korrelerar med en sannolikhetsnivå på
95–100 % och är en ökning från tidigare utvärderingsrapporter. 20

U

I rapporten konstateras även att mängden utsläpp av koldioxid hänger samman med ökningen av
medeltemperaturer i världen under det sena 2000-talet. Prognoserna för koldioxidutsläpp, som bygger
på olika scenarion för socio-ekonomisk utveckling, visar på samma samband. I alla prognoser, även i de
mest optimistiska med en kraftig minskning av koldioxid-utsläpp, kommer jordens medeltemperatur att
fortsätta att öka. 21
Klimatförändringar har under de senaste decennierna haft inverkan på djur och växtliv och även fått
konsekvenser för människor. En ökad uppvärmning tillsammans med andra förändringar i
klimatsystemet kommer framgent öka risken för allvarliga, genomträngande och i vissa fall irreversibelt
16

OECD (2016)
NASA Annual Global Analysis for 2016
18 IPCC (2014)
19 IPCC (2014)
20 IPCC (2014)
21 IPCC (2014)
17

Sida 10 av 34

2017-06-28

skadliga effekter för såväl naturliga eko-system som mänskliga system. Utrotningsrisken för en stor
andel av jordens djur- och växtarter kommer att öka till följd av klimatförändringar. Klimatförändringar
förväntas även ha en negativ inverkan på livsmedelsförsörjning, bland annat genom mindre tillgång till
marina arter för fiske samt för odlingar i tropiska regioner. 22
IPPC rapporten från 2014 utgjorde underlag för förhandlingarna i FN:s klimatkonferens i Paris 2015
(COP21). Konferensen resulterade i ett bindande globalt avtal om minskade utsläpp av växthusgaser i
syfte att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till väl under 2 grader celsius och med
en strävan att begränsa den till 1,5 grader. Att begränsa den globala medeltemperaturen till under två
grader innebär att utsläppen av växthusgaser måste minskas med mellan 40 och 70 procent till år 2050
jämfört med 2010, och nå en nollnivå år 2100.23 Resultatet från konferensen beskrivs i media som
historisk:
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”Strax efter halv åtta på lördagskvällen slog Parismötets ordförande Laurent Fabius en liten grön klubba i
bordet och förseglade en historisk uppgörelse. Trots brister pekas avtalet ut som en vändpunkt för
världen i kampen för att hejda klimatförändringarna.” – DN 2015-12-1324
197 länder skrev under avtalet och av dessa har i dagsläget 141 ratificerad avtalet.25 Sverige skrev under
avtalet som en del av EU. EU-ländernas målsättning till 2030 som knyter an till FN:s klimatkonferens i
Paris är att:
Utsläppen av växthusgaserna ska minska med 40 procent jämfört med 1990 års nivå.
Andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent.
Energieffektivitet ska öka med minst 27 procent.
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EU har även formulerat ett mer långsiktigt mål samt brutit ner målsättningen till mer konkreta
handlingsplaner, bland annat ska minst 20 procent av EU:s budget för perioden 2014–2020 (cirka 180
miljarder euro) gå till klimatinsatser. 26

4.1.4 Globalisering, protektionism och politik
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Globalisering är ett fenomen med många olika definitioner, gemensamt för de flesta definitioner är att
globalisering beskrivs som en process med tilltagande spridning av olika flöden i världen – varor och
tjänster, idéer, information och människor. 27 Det finns ett flertal olika metoder för att mäta
globalisering. Det mest använda inom forskning är ”KOF Globalization Index” som förlitar sig på följande
definition av globalisering:28
”Globaliseringen beskriver processen att skapa nätverk av anslutningar bland aktörer på multi
kontinentalt avstånd, medierad genom en mängd olika flöden, inklusive människor, information och
idéer, kapital och varor.”

22

IPCC (2014)
https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/outcomes-of-cop21-and-ipcc
24 http://www.dn.se/nyheter/sverige/varlden-samlas-kring-historiskt-klimatavtal/
25 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
26 https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_sv
27 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/globalisation/
28 Potrafke (2015)
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KOF- indexet mäter globalisering utifrån aspekterna social, politiskt och ekonomisk globalisering.
Oavsett vilket mått som används för globalisering, så går det att konstatera att globaliseringen är en
tillagande process som är ojämnt fördelad över världen. Rikare länder tenderar att uppvisa en högre
grad av globalisering än fattigare länder till följd av en högre grad av internationell handel, turism och
fler internetanvändare. Speciellt mindre länder i västvärlden får höga poäng i olika Globaliseringsindex.
En förklaring till detta är att mindre länder i västvärlden har en begränsad nationell marknad och
därmed, i högre grad, är beroende av handel och utbyte med andra länder. 29 Detta gäller även för
Sverige som placerade sig på en sjätte plats i KOF- index för 2015.30
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Potrafke (2015) gör en genomgång över nationalekonomisk forskning med fokus på effekter av
globalisering. Det är en tämligen väl etablerad sanning inom forskningsfältet att globalisering, med ökad
frihandel och rörlighet för människor och idéer, leder till ett generellt ökat välstånd i världen (BNP
tillväxt). Resurserna fördelas dock inte homogent mellan och inom länder, och det finns tydliga vinnare
och förlorar som ett resultat av globalisering. Forskning tyder på att det finns ett samband mellan
globalisering och växande inkomstklyftor inom länder. En, vanligt förekommande förklaring till detta är
att enklare jobb, ofta inom tillverkningsindustrin, flyttas från länder med höga löner till låglöneländer.31
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Storbritanniens folkomröstning att lämna EU och USAs president val där Donald Trump stod som segrare
har av många tolkats som en tillbakagång för globalisering till förmån för en ökad protektionism. I
kölvattnet av de båda valen har politiska experter försökt analysera valen och förklara utfallet. En vanligt
förekommande teori är att växande inkomstklyftor och flytten av enklare jobb från västvärlden har gjort
att väljare efterfrågar starkare skydd för den nationella industrin (en ökad protektionism). 32 Inglehart
och Norris (2016) har i sin studie letat förklaringar till varför populistiska partier och ideologier har vuxit
sig starka i västvärlden. De menar att växande inkomstklyftorna endast står för en del av förklaringen
och att en mer betydande faktor är förändrade värderingar som gett upphov till en stark polarisering 33
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Förklaringen till den politiska situationen i västvärlden, i synnerhet i USA och Storbritannien, menar
Inglehart och Norris beror på en genomgripande förändring av politiska värderingar som pågått under
en längre tid. Klasstillhörighet kunde under efterkrigstiden och fram till 1980-talet i stor utsträckning
användas för att förklara utkomsten i olika parlamentariska val - väljarnas partisympatier och deras
klasstillhörighet hängde samman i hög utsträckning. Sverige och de nordiska länder har haft ett särskilt
starkt sambandet mellan klasstillhörighet och partisympatier. Betydelsen av så kallat ”class voting” har
dock minskat över tid. På 1990-talet var sambandet mellan klasstillhörighet och partisympatier i Sverige
hälften så starkt som i början på 1950-talet. Inglehart och Norris menar att den politiska diskussionen
har förskjutits från frågor rörande fördelningspolitik – som dominerade det politiska samtal under
efterkrigstiden – till kulturella frågor – ex invandring, homosexuella rättigheter och miljöfrågor. Inglehart
och Norris utrycker sig på följande sätt om hur den politiska skiljelinjerna inom amerikansk politik
förskjutits under 1990-talet:

29

Potrafke (2015)
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf
31 Potrafke (2015)
32 Se bland annat: https://fee.org/articles/the-west-is-turning-against-free-trade-again/;
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/28/protectionism-trade-wars-world-growth-oecd-donald-trump
33 Inglehart och Norris (2016)
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”Income and education had become much weaker indicators of the American public’s political
preferences than religiosity or one’s stand on abortion or same-sex marriage: by wide margins, those
who opposed abortion and same-sex marriage supported the Republican Presidential candidate over the
Democratic candidate. The electorate had shifted from classbased polarization toward value-based
polarization.” 34

4.1.5 Demografi och flyktingströmmar
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Det politiska vänster/höger spektrumet har enligt Inglehart och Norris ersatts av en värdebaserad
polarisation med populistiska ideologier i ena ändan och kosmopolitiska värderingar i andra änden.
Enligt Inglehart och Norris så har progressiva kosmopolitiska värderingar fått allt starkare fäste i
västvärlden sedan 1970-talet, speciellt inom grupper av högutbildade personer. Denna tes stödjer de av
statistiskt datamaterial insamlat från olika opinionsundersökningar. Dessa värderingar tar sig utryck i
politiska frågor inom bland annat miljöområdet, rättigheter för HBTQ personer och jämställdhet mellan
kön och etnicitet. Det är i förhållande till denna politiska värderingsförändring som framväxten av
populistiska ideologier bör förstås enligt Inglehart och Norris. Utvecklingen och spridningen av
kosmopolitiska värderingar har stimulerat en kulturell motreaktion bland människor som känner sig
hotade av denna utveckling. 35
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Världens befolkning ökar. FN publicerar var tredje år en prognos för befolkningsutvecklingen i världen.
Den nuvarande världsbefolkningen på 7,3 miljarder förväntas uppgå till 8,5 miljarder år 2030, 9,7
miljarder år 2050 och 11,2 miljarder år 2100. Den största befolkningsökningen förväntas ske i de
Afrikanska länderna.36 Befolkningen i städer förväntas växa och utgöra en större andel av den totala
befolkningen medan antalet människor på landsbygden kommer vara i sort sett oförändrat.37
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FN:s prognoserna innehåller stor osäkerhet. Den viktigaste faktorn som påverkar
befolkningsutvecklingen är hur fruktsamhet - antalet barn som föds per kvinna - förändras i framtiden.
Sedan 1950 har fruktsamheten i världen sjunkit från i genomsnitt 5 barn per kvinna till 2,5 kring år
2010.38
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Den förväntade livslängden i världen har ökat i en takt av mer än 3 år per decennium sedan 1950, med
undantag för 1990-talet. Under denna period, avstannade den förväntade livslängden i Afrika på grund
av den stigande HIV epidemi och i Europa på grund av ökad dödlighet i många östeuropeiska länder
efter kollapsen av Sovjetunionen. Sedan 2000 och framåt har livslängden ökat i en takt som saknar
motstycke historiskt. Den förväntade livslängden har ökat med 5 år mellan 2000 och 2015. Skillnaderna i
förväntad livslängd mellan olika regioner och länder är fortsatt stora, men minskande. 39
FN bedömer att antalet internationella migranter - personer som bor i ett annat land än där de föddes –
uppgick till 244 miljoner 2015. Det är en ökning med 71 miljoner, eller 41 procent, jämfört med 2000.

34

Inglehart och Norris (2016) s.25
Inglehart och Norris (2016)
36 FN (2015) World Population Prospects: The 2015 Revision
37 FN (2016) Urbanization and Development: Emerging Futures
38 FN (2015) World Population Prospects: The 2015 Revision
39 WHO (2016) World health statistics 2016
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Nästan två tredjedelar av alla internationella migranter bor i Europa (76 miljoner) eller Asien (75
miljoner).40
Till följd av krig och konflikter har antalet tvångsförflyttade människor (flyktingar och internflyktingar)
ökat de senaste åren till de högsta nivåerna sedan andra världskriget. Enligt UNHCR statistik för 2015
levde 65,3 miljoner människor i flykt, det är en ökning på 75 % sedan 1996. UNHCR påpekar att om alla
tvångsförflyttade människor skulle vara ett eget land skulle det landet vara det 21 största landet i
världen sett till befolkningsstorlek. 41
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UNHCR har även uppmärksammat att antalet människor som flytt undan effekterna av
klimatförändringar har ökat. FN uppskattar att cirka 22,5 miljoner människor har blivit tvingade på flykt
på grund av effekterna av extrema väder – och klimathändelser sedan 2008.42 FN räknar med att dessa
siffror kommer att stiga som en följd av klimatförändringar. 2050 kommer cirka 250 miljoner människor
vara ”på flykt” undan extrema väderförhållande, krympande vattenreserver och en försämrad
jordbruksmark.43

4.2 Nationella riktningar
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I följande avsnitt kommer ett antal ”nationella riktningar” med anknytning till de globala trenderna som
belyst i avsnittet 4.1 att redogöras för. Med nationella riktningar menas strategier, utredningar och
policys som ger en bild över viktiga områden i samhället som står inför förändring. Underlaget i avsnittet
kommer i stor utsträckning från ett urval av offentliga utredningar och information från olika
myndigheter. Syftet med avsnittet är att ge en översiktlig bild av idéer och strategier på nationell nivå
som kan komma att få effekt på Strömbackaskolan utveckling till 2025.

4.2.1 Innovation och entreprenörskap
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SOU rapporten ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” syftar till att identifiera hinder och
möjligheter, samt lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och
entreprenörskapsklimatet i Sverige.

U

I rapporten konstateras att Sveriges framgångsrika utvecklingen de senaste 100–150 åren bottnar i att vi
haft acceptans för tekniska förändringar och också legat i framkant av den tekniska utvecklingen.
Förmågan att vara innovativ och att sälja unika och kunskapsintensiva varor och tjänster är avgörande
för Sveriges ekonomi och svenska företags tillväxt. För att långsiktigt säkra svensk konkurrenskraft
behövs fler nya och befintliga företag som kan och vill höja sig i värdekedjan, dvs. ägna sig åt aktiviteter
med högt förädlingsvärde, och som når framgångar på internationella marknader.44
I rapporten poängteras att entreprenörens roll i samhällsutvecklingen och ekonomins utveckling har fått
en mer framträdande roll inom såväl teorier om ekonomisk tillväxt som i nationella policydokument. I
tidigare dominerande tillväxtmodeller har stort fokus lagts på kunskapssatsningar inom forskning,
utveckling och utbildning, som ett medel för utveckling inom ekonomin. Den bilden har kompletterats
med insikten att någon måste omsätta kunskap till samhällelig nytta – det är här entreprenörskap
40

FN (2015) Trends in international migration
UNHCR Global trends: forced displacement in 2015
42 http://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html
43 http://www.unhcr.org/news/latest/2008/12/493e9bd94/top-unhcr-official-warns-displacement-climate-change.html
44 SOU 2016:72
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kommer in i bilden. En viktig utgångspunkt som lyfts fram i rapporten är att nya tekniska landvinningar,
framförallt inom digitaliseringen, har skapat ett utökat utrymme och möjligheter för nya företag,
ekonomisk tillväxt och entreprenörskap.
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Vid mätningar av entreprenörskap ligger Sverige på ungefär liknande nivåer som övriga Europa, men
betydligt lägre än i de anglosaxiska länderna. Intresset att bli företagare har legat relativt konstant bland
Sveriges befolkning sedan 2005.45 Tillväxtverkets Entreprenörskapsbarometern 2016 som mäter
befolknings inställningen till att starta och driva företag visar dock att intresset skiljer sig stort mellan
olika ålderskategorier. Nästan 70% av de tillfrågade inom åldrarna 18-30 år kan tänka sig att starta eget
företag.46

Figur 2 Andel av befolkningen i åldern 18-70 år som kan tänka sig att bli företagare. Tillväxtverket (2016)
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Enligt SOU rapporten ”Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet” finns det mycket som tyder på att
attityder till entreprenörskap och företagande grundläggs i tidiga åldrar. För att engagera unga som
saknar naturliga förebilder i sin närkrets är det viktigt att erbjuda satsningar för att öka intresset och
kunskapen om entreprenörskap och företagande.47

4.2.2 Prognoser och strukturförändring för svensk arbetsmarknad
I SOU rapporten ”Utbildning för framtidens arbetsmarknad”, görs en översyn av olika prognoser för
Sveriges framtida arbetsmarknad.48 Utredarna kommenterar svårigheterna i att göra långsiktiga
prognoser och konstaterar att tillgängliga prognoser från bland annat SCB och Arbetsförmedlingen i
huvudsak bygger på framskrivningar av historisk utveckling som inte tar hänsyn till teknologisk
utveckling av omfattande karaktär eller andra större förändringar. Utredarna menar dock att
prognoserna kan ge en fingervisning om efterfrågan och utbud av vissa kompetenser.

45

SOU 2016:72
Tillväxtverket (2016)
47 SOU 2016:72
48 SOU 2015:90
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SCB långsiktiga prognos över tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft till år 2035 visar på stora
brister inom vissa kompetensområden och överskott inom andra.49 Nedan redovisas ett urval av några
kompetenser med särskilt stora obalanser:
En kraftig tillgångs- och efterfrågeökning väntas på eftergymnasialt utbildade. Tillgången av
eftergymnasialt utbildade förväntas öka något kraftigare än arbetsmarknadens efterfrågan. SCB
konstaterar även att skillnaden mellan män och kvinnors utbildningsnivå fortsatt kommer öka
om nuvarande utbildningsmönster står sig. 2014 har 35 procent av männen och 44 procent av
kvinnorna i yrkesaktiv ålder en eftergymnasial utbildning. År 2035 beräknas dessa andelar ha
ökat till 40 respektive 55 procent.



Det finns en risk för brist av pedagogisk personal inom samtliga lärarkategorier. Efterfrågan av
pedagoger förväntas öka i och med att antalet elever i grund- och gymnasieskola ökar under
prognosperioden. Tillgången på examinerade lärare väntas inte räcka för att möte detta behov.



SCB beräkningar visar på en brist på gymnasieingenjörer samt på flertalet gymnasiala
utbildningsgrupper inom teknik och tillverkning i slutet av prognosperioden. Bristen föväntas bli
störst på gymnasieingenjörer och industriutbildade. Såväl tillgång och efterfrågan av dessa
kompetenser förväntas sjunka. Dock väntas en än kraftigare tillgångsminskning varför det finns
risk för brist på sikt.



Vid slutet av prognosperioden finns risk för brist inom flertalet utbildningsgrupper inom hälsooch sjukvård, social omsorg. Den främsta orsaken är den väntade stora befolkningsökningen och
att antalet äldre i befolkningen blir allt fler vilket antas leda till en stor efterfrågan på personal
inom hälso- och sjukvård. Antalsmässigt blir bristen som störst på gymnasialt vård- och
omsorgsutbildade där bristen beräknas uppgå till cirka 160 000 personer.



Tillgången på datautbildade väntas öka kraftigt under prognosperioden vilket förklaras av att
examinationen blir stor, inte minst från yrkeshögskolan. Efterfrågan väntas dock växa än mer
och det finns därmed risk för underskott på datautbildade år 2035.
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Ett flertal studier och rapporter har uppmärksammat att det pågår en jobbpolarisering inom många
länder i västvärlden. Med begreppet avses att arbetsmarknaden växer mest för de yrken som kräver
högst respektive lägst kvalifikationer (och där lönen är högst respektive lägst), medan sysselsättningen
krymper i många yrken mittensegmentet. 50
Flera förklaringar till detta har pekats ut, effekter av globalisering och införande av ny teknik är två
förklaringar. Globalisering har medfört att många jobb inom tillverkningsindustrin har flyttats till
låglöneländer. Dessa jobb befinner sig ofta i ett mellanskikt sett till krav på utbildning och lön.
Arbetstillfällen med lägre krav på lön och utbildning tenderar att vara svårare att outsourca till andra
länder då de är mer eller mindre platsbundna (ex. byggnadsarbetare, olika serviceyrken och jobb inte
transportsektorn). Höglönejobb som även kräver hög utbildning, exempelvis olika cheftjänster, har även
de i mindre utsträckning outsourcats till låglöneländer. Ny teknik som möjliggör en högre grad av

49
50

Ibid
SOU:2015:90
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automation i näringslivet har även främst ersatt personer inom mellanskikt av jobben. Effekterna av
jobbpolarisering syns tydligast i USA men effekterna syns även i andra länder, däribland Sverige.
I rapporten ”Digitaliseringens dynamik – en ESO rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv”
har författarna undersökt hur jobbpolarisering påverkat den svenska arbetsmarknaden under perioden
1996 – 2013. De har undersökt hur olika yrkens automatiseringssannolikhet hänger samman med yrkets
utveckling i antal sysselsatta. De kan via, ett statistiskt samband mellan automatiseringssannolikhet och
antal sysselsatta, konstatera att det skett en jobbpolarisering på den svenska arbetsmarknaden.
Sambandet har stärkts över tid, vilket ger bevis på att jobbpolariseringen ökar.51
Analysgruppen som är ansvariga för regeringens arbete med långsiktig idé- och politikutveckling har gett
förslag på ett antal åtgärder för att möta utmaningarna med digitalisering och jobbpolarisering.52
Kopplat till utbildning lyfter de vikten av ett livslångtlärande:

4.2.3 Befolkningsstruktur och försörjningsbörda
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”Den snabba tekniska utvecklingen gör att gamla kunskaper och kompetenser snabbt blir föråldrade.
Dagens utbildningssystem, som bygger på att man skaffar sig en utbildning som ung som ska räcka
under resten av arbetslivet – ter sig allt mer förlegat. För att motverka polarisering och få en dynamisk
arbetsmarknad med bättre matchning och fortsatt hög sysselsättning behöver vi stärka möjligheterna till
kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet.” 53
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Sveriges befolkning växer. Under 2016 ökade antalet folkbokförda i Sverige med 144 136 personer och
vid årets slut uppgick folkmängden till 9 995 153 personer. 54
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Sveriges folkbokförda befolkning ökar av två anledningar, ett födelseöverskott och ett
invandringsöverskott. Det föds fler barn än det dör personer vilket betyder att landet hade en naturlig
folkökning på 26 443 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är dock att antalet
som invandrat varit fler än de som utvandrat vilket gör att Sverige hade ett invandringsöverskott på 117
127 personer under 2016. 55
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Invandringens betydelse för folkökningen ökar. 2012 utgjordes folkökningen till 70 procent av
invandringsöverskottet. Under 2016 utgjorde invandringsöverskottet drygt 80 procent av folkökningen.
Den stora ökningen 2016 förklaras av att antalet invandrare var historiskt hög, dessutom minskade
utvandringen något vilket gjorde invandringsöverskottet extra stort.56
I SCB:s prognosrapport ”Sveriges framtida befolkning 2015–2060” antas att Sveriges befolkning kommer
att öka med cirka 3 miljoner till 2060. Enligt rapporten kommer även befolkningsstrukturen att
förändras under perioden. Personer i äldre åldrar kommer att öka, både i antal och som andel av
befolkningen. År 2014 var nästan var femte person i Sverige 65 år eller äldre. I slutet av
prognosperioden beräknas var fjärde person vara i dessa åldrar. Andelen barn och unga förväntas vara
på ungefär samma nivå som idag (cirka 23 procent av befolkningen). Som en följd av den förändrade
51

SOU:2015:90
Förslag från analysgruppen Arbetet i framtiden (2016)
53 Förslag från analysgruppen Arbetet i framtiden (2016) sida 6
54 http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-2016/
55 Ibid
56 Ibid
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åldersstrukturen kommer den demografiska försörjningskvoten att öka från 0,73 år 2014 till 0,93 år
2060. Den största ökningen av försörjningsbördan kommer att ske fram till 2030 för att sedan öka i
mindre omfattning fram till 2060.57
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Figur 3. Antal i åldrarna 65–79 år och 80–99 år 1960–2014 samt prognos 2015–2060. SCB
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Konjunkturinstitutet menar att behovet av välfärdstjänster kommer öka som en följd av den ökade
andelen äldre i samhället. Behovet kommer att växa snabbast till 2030. Vilken effekt detta kommer att
få på de offentliga finanserna är beroende av bland annat pensionsålderns utveckling och hälsan, och
därmed vårdbehovet, bland äldre. Konjunkturinstitutet slår dock fast att ”även i det relativt optimistiska
scenariot (med högre pensionsåldrar och bättre hälsa bland äldre) krävs det skattehöjningar eller
utgiftsminskningar för att minska det strukturella underskottet som råder i dag och som skulle fördjupas
de närmaste två decennierna med bibehållet offentligt åtagande.”58

U

Urbaniseringen i Sverige fortsätter att öka, men en ökad andel av befolkningen boende i tätort jämfört
med landsbygd. Den stora tillväxten i tätorter sker dock inte i första hand på grund av att människor
flyttar från landsbygd till tätort utan på grund av ett stort antal födda barn i tätorter. Invandringen till
Sverige är ytterligare en faktor som bidrar till urbaniseringen och som tillsammans med det stora antalet
födda i tätorterna driver på befolkningsökningen i städerna.59
En annan tydlig förändring i befolkningsstrukturen är att allt fler är födda utomlands i de yrkesaktiva och
äldre åldrarna. År 2014 var en femtedel av personerna i åldern 25–64 år födda utomlands. Den andelen
beräknas öka till en fjärdedel år 2020 och nära en tredjedel år 2030.60

57

SCB: Sveriges framtida befolkning 2015–2060
Konjunkturinstitutet (2015)
59 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Dagens-urbanisering--inte-pa-landsbygdens-bekostnad/
60 SCB: Sveriges framtida befolkning 2015–2060
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4.2.4 Klimatpolitik
Sverige framhålls ofta internationellt som ett föregångsland inom miljö- och hållbarhetsområdet. En
bidragande orsak till detta är att Sverige i jämförelse med andra länder har en hög andel förnyelsebar
energiproduktion – strax över 50% vilket är bäst i EU.61
2015 blev Sverige utnämnt som det mest hållbara landet i världen i en ranking som genomfördes av
investeringsbolaget RobecoSAM. Sverige vann utmärkelsen bland annat på grund av ett progressivt
förhållningssätt till miljöfrågor i lagstiftning och policy. 62
Regeringen har beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, innehållande en ny
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klimatlag och nya klimatmål. Förslag är tänkt att träda i kraft 1 januari 2018. Den långsiktiga
målsättningen är att: ”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter
inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. 63
Nyheten med det klimatpolitiska ramverket, utöver skärpa målsättningar, är enligt regeringen att
klimatfrågorna kommer få en mer framstående position. Ramverket kommer göra det svårare att
prioritera bort klimatfrågor i politiska beslut.64
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Sveriges politiska målsättningar inom miljö och klimatområdet har fått effekter i lagstiftning och
skatteregler och påverkar utvecklingen inom ett flertal områden. I OECDs granskning av Sveriges
miljöpolitik – som framhålls som framgångsrik – lyfts bland annat användandet av miljörelaterade
skatter fram. Ur OECD granskning:

dn
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”Sverige var bland de första länderna att införa en koldioxidskatt och är ett av få länder som lyckats
genomföra en grön skatteväxling genom att flytta skattebördan från skatt på arbete till skatt på
miljöskadliga verksamheter. Incitamenten för att minska föroreningar har i kombination med ett starkt
stöd till innovationer bidragit till att främja miljövänlig teknik. Under de senaste åren har Sverige varit
bland de mest innovativa OECD-länderna i fråga om miljörelaterad teknik.”65
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Ett aktuellt exempel på hur skattelagstiftning används för att främja omställningen till koldioxidsnål
ekonomi är regeringens förslag kallat ”Bränslebytet” som innehåller ändrade skatteregler, som syftar till
att minska växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel med bra
klimatprestanda.66

4.2.5 Nyindustrialisering
Regeringen har lanserat en nyindustraliseringsstrategi för att stärka svensk industri. Bakgrunden är att
globalisering, digitalisering och teknikutveckling kontinuerlig förändrar svensk industris
konkurrensförutsättningar. Strategin syftar till att möta utmaningarna i dessa samhällsförändringar och
dra nytta av de nya möjligheter som öppnas upp.67
61

http://ec.europa.eu/eurostat/.png
http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-sustainability/country-sustainability-ranking/
63 Regeringskansliet (2017)
64 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/regeringen-foreslar-historisk-klimatreform-for-sverige/
65 OECD (2014)
66 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/branslebytet---klimatomstallning-i-transportsektorn/
67 Regeringskansliet (2015)
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Historiskt så har arbetsställen i svensk industri omfördelats från enklare tillverkningsjobb till mer
högkvalificerade jobb. Utvecklingen har även medfört att många industriföretag valt att koncentrera sig
på sin kärnverksamhet och lagt ut tjänster som tidigare utfördes inom det egna företaget till
tjänsteföretag. Denna utveckling spås, enligt nyindustrialiseringsstrategin fortsätta. 68
Konkurrensen med lågkostnadsländer i Asien håller dock på att förändras. Lönerna i dessa länder stiger
snabbt samtidigt som problem med miljö, kvalitet och långa ledtider har uppmärksammats. Genom
automation och digitalisering har produktionstekniken utvecklats snabbt och öppnat upp nya
möjligheter för lönsam och hållbar produktion i Sverige förbättrats. 69
I regeringen nyindustrialiseringsstrategi har fyra fokusområden valts ut som är av särskilt vikt för att
stärka företagen omställningsförmåga och konkurrenskraft:
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Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att
utnyttja digitaliseringens möjligheter.
Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska
bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft.
Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja
dess långsiktiga utveckling.
Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka
den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.
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Ett antal utmaningar för att uppfylla strategins målsättningar har identifierats. En sådan utmaning som
har direkt koppling mot utbildningsväsendet är behovet att stärka industrins kompetensförsörjning.
Andelen nyexaminerade från naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i Sverige är lägre än
genomsnittet inom EU. Intresset för att utbilda sig till lärare inom dessa ämnen är ännu lägre. Fallande
resultat i OECD:s Pisa-mätningar inom ämnesområdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap
pekas ut som ett orosmoln inför framtiden. Vidare konstateras att ungdomars intresse för matematik
och teknik är lägre än för samhällsfrågor och undervisningen är sällan upplagd så att perspektiven möts.

U

Den demografiska utvecklingen innebär också en utmanande generationsväxling både vad gäller ledning
och personal inom industrin, särskilt i vissa delar av landet. På sikt finns det en risk för brist på framför
allt industriutbildade på gymnasienivå, men även på civilingenjörer inom vissa inriktningar, i synnerhet
inom dataområdet. Industrin märker redan en brist på yrkeserfarna inom elektronik, datateknik och
automation – inriktningar som arbetsgivarna bedömer att det kommer att finnas ännu större behov av
de kommande åren.
Den höga förändringstakten i samhället sätter press på det samlade kompetensförsörjningssystemet
som måste möta de nya kunskaps-och kompetensbehov som växer fram. Nästan oavsett bransch eller
arbetsuppgift behövs färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster. Teknikutveckling inom
industrin på områden som till exempel robotik, automation och additiv tillverkning kräver nya
produktionskompetenser. Teknikutvecklingen inom IT-området driver fram behov av helt nya spetskompetenser inom till exempel analys av ”big data”. Industrin behöver också särskild kunskap för att

68
69

Ibid
Ibid
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kunna ställa om till en mer cirkulär och hållbar ekonomi för att säkerställa industrins konkurrenskraft
över tid.

4.2.6 Demokrati
Regeringen initierade 2014 en demokratiutredning i syfte att utarbeta förslag för att öka och bredda
engagemanget inom den representativa demokratin och stärka individens möjligheter till delaktigt och
inflytande i politiska processer.70 Citatet nedan är hämtat från betänkandet från demokratiutredningen:
”Effekterna av digitalisering, starkare internationalisering, demografiska förändringar och klimathotet
kan inom de närmaste åren medföra mer djupgående samhällsförändringar än vad vi bevittnat sedan
andra världskrigets slut.”71
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I rapporten redogörs för hur de samhällsförändringar som nämns i citatet ovan kan komma att påverka
det demokratiska deltagandet, nedan följer en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna med
koppling mot projektet Strömbacka 2025.
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Globalisering innebär att de demokratiska institutioner i Sverige har mindre möjligheter än tidigare att
kunna fatta beslut som får reellt genomslag. Makten har förflyttats till övernationella beslutande organ
och politiskt ansvarsutkrävande blir mer diffus. I ett svenskt perspektiv blir EU ett viktigt organ för
politiskt inflytande. Däremot upplever en stor del av medborgarna i Sverige och andra EU -länder att de
inte kan påverka eller utkräva ett ansvar av EU:s institutioner.
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Globalisering har inneburit reella ekonomiska förändringar för många. En stor del av dagens yngre
generation upplever att de kommer att få det socialt eller ekonomiskt sämre ställt än sina föräldrar. En
svag framtidstro tillsammans med en oförmåga hos politiska ledare att skapa en ideologisk berättelse
som samhället i sin helhet kan ansluta sig till leder till att stora grupper i dag inte upplever sig som
delaktiga. Behovet av resolut beslutsfattande i en mer komplicerad och dramatisk omvärldssituation kan
också utgöra en grogrund för krav på ett mer auktoritärt styre och ge utrymme för en politik som
grundar sig på känslor snarare än i fakta.

U

Digitalisering och den allt mer accelererade utvecklingstakten av nya tekniska lösningar gör det svårare
för beslutsfattare att planera och fatta långsiktiga beslut. Hastigheteten i utvecklingen kan även göra det
svårare för medborgare att delta i de demokratiska processer som utformar samhället. Det kan leda till
upplevelser av maktlöshet och alienation. Det finns även en risk att samhället blir mer polariserat då
personer har olika förutsättningar att nyttja möjligheterna med digital teknik.
Digitaliseringen kan även ge upphov till en ökad individualisering av värderingar och politiska ideologier.
Historiskt har värderingar i Sverige varit relativt homogena och utgått från en gemensam referensram
med utgångspunkt från gemensamma upplevelser och informationsinhämtning via traditionella media.
En fragmenterad nyhetskonsumtion kan skapa polarisering mellan olika grupper och leda till vitt skilda
verklighetsuppfattningar. Förändrad mediekonsumtion kan även resultera i att
gruppen ”nyhetsundvikare” kan komma att växa framöver. Dessa får sämre kunskap om politik, svagare
incitament att intressera sig för politik och att delta i demokratins processer. Internet och nya
plattformar för socialinteraktion och informationsspridning kan även stärka och skapa variation i den
70
71

SOU 2016:5
SOU 2016:5 sida 97
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demokratiska diskussionen och ge en röst till personer som historiskt stått utanför det politiska
samtalet.

4.3 Regionala och lokala förutsättningar
I följande avsnitt kommer de regionala förutsättningar i Norrbotten, för att hantera övergripande
förändringar i samhället, att belysas. En stor del av underlaget i detta avsnitt kommer från rapporter
kopplade till projektet Regional förnyelse, som pågick under perioden 2014–2017 och finansierades av
Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet syftar till att ta fram
rapporter som bidrar till en ökad förståelse kring länets möjligheter och utmaningar. Rapporter som tas
fram inom projektet ska utgöra beslutsunderlag i det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten. I
rapporten ”Regional förnyelse av och i Norrbotten - En metaanalys av länets utvecklingsförutsättningar.”
ges en sammanfattning av några av de rapporter som tagits fram i projektet.

at
er
ia
l

4.3.1 Demografisk utveckling

U
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Norrbottens befolkningsmängd har minskat med cirka 5 % under perioden 1990-2016, enligt statistik
från SCB som sammanställts av Regionfakta. I Piteå och Luleå kommun har det dock skett en
befolkningstillväxt under perioden. Kartan nedan illustrerar hur befolkningen i länets kommuner har
förändrats under perioden. 72

Figur 4. Förändring av folkmängd i Norrbottens län 1991-2016. www.regionfakta.com

I relation till befolkningsstruktur i Sverige så har Norrbotten en högre andel av befolkningen i åldrarna
55+ och en mindre andel av befolkningen i de yngre åldrarna. Även här finns det stora skillnader mellan
de olika kommunerna i länet. Luleå och Piteå kommun har en lägre andel äldre (65+) än resterande
kommuner och Pajala och Överkalix har den högsta andelen. Försörjningskvoten i länet, som ligger över
riksgenomsnittet, följer samma mönster med stora geografiska skillnader mellan kommunerna. 73

72
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www.regionfakta.com
Ibid
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Enligt den befolkningsprognos som Piteå kommun har tagit fram för perioden 2015-2040 kommer
kommunens befolkning att växa från 41 548 till 45 704 personer. Diagrammet nedan visar den historiska
och framtida prognostiserade befolkningsutvecklingen för Piteå, uppdelat på olika ålderssegment.74
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Figur 5. Befolkningsförändring i Piteå kommun 1980–2015 samt prognos 2016–2040.
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4.3.2 Naturresurser och regional förnyelse

U

I rapporten ”Norrbottens roll i samhällsekonomin” som tagits fram av LTU på uppdrag av länsstyrelsen
konstateras att: ”det tycks närmast omöjligt att diskutera vare sig historisk eller mer nylig ekonomisk
utveckling i länet utan att tämligen snabbt komma in på naturresursernas roll.”75
Naturresurser i form av råvaror som skog och malm och möjligheten att producera energi från
utbyggnad av vattenkraft har spelat en avgörande roll för den norrbottniska och norrländska
samhällsutvecklingen. Näringslivet i dag är dock mer diversifierat, men skillnaden mellan olika orter i
länet är stort, och det finns fortfarande ett starkt beroende av de råvarubaserade näringarna. Efter en
lång tid av hög arbetslöshet jämfört med riket har Norrbotten under 2000-talet haft en hög tillväxttakt i
sysselsättningen i ett flertal branscher, mycket tack vare en stark efterfrågan på gruvindustrins
produkter som gett upphov till stora investeringar. Utöver de råvarubaserade näringarna så har andra
typer av nyetableringar skapat nya ekonomiska möjligheter, bland annat IKEA varuhuset i Haparanda,

74

Befolkningsprognos 2016-2040 Piteå Kommun

75

Ejdemo, Söderholm och Ylinenpää (2014) sida.13
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serverhallar med FACEBOOK i spetsen och vindkraftsinvesteringar. Besöksnäringen har även vuxit sig
starkare i Norrbotten och har en betydande roll i länets ekonomi.76
Bruttoregionprodukt (BRP) är ett mått för att mäta en regions samlade värde av alla producerade varor
och tjänster under ett år. BRP är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet –
bruttonationalprodukt (BNP). Under 2014 var Norrbottens BRP per capita näst högst i Sverige efter
Stockholms län. Förklaringen till Norrbottens höga BRP ligger i länets tunga basindustrier – gruv- och
stålindustrin, elproduktionen, skogsindustrin.77
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Norrbottens näringsliv uppvisar en hög grad av specialisering inom råvarubaserade näringar.
Specialiseringen har medfört en hög regional kompetens och väl utbyggd infrastruktur för att utvinna
och förädla naturresurser. Men den regionala specialiseringen har även lett till en stor sårbarhet vid
exempelvis konjunktursvängningar och stora industrinedläggningar. Mot denna bakgrund finns det ett
behov av ekonomisk förnyelse för att skapa nya ekonomiska möjligheter. Ejdemo, Söderholm och
Ylinenpää (2014) förespråkar, med stöd av teorier om regional utveckling, en ”smart specialisering” som
innebär att regionen fortsätter att bygga vidare på de styrkeområden som finns idag:
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”För en region som Norrbotten skulle detta exempelvis kunna innebära en regional specialisering på
råvaruexploatering, hållbar energiförsörjning och förädling kombinerad med en besöksnäring som också
(men på ett helt annat sätt) exploaterar regionens naturresurser i form av exempelvis naturupplevelser,
mörker och kyla, norrsken och rymdturism), och som därigenom skapar underlag för arbeten och
utkomst för en helt annan kategori av invånare i regionen.”78
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Ejdemo, Söderholm, Ylinenpää och Örtqvist, poängterar att det redan idag finns ett flertal exempel på
att ”smart specialisering sker. Bioenergiområdet med framväxten av skogbaserade bioraffinaderier är
ett sådant exempel som utvecklats tack vara den kompetens som utvecklats inom den kemiska
massaindustrin. Ytterligare ett exempel är den den nya industri för storskalig datalagring som etablerats
i Norrbotten (Facebook, Fortlax och Hydro66). Det viktigaste motivet bakom dessa etableringar är
Norrbottens samlade kompetens att på ett driftsäkert sätt kunna leverera el till dessa energikrävande
anläggningar, energi som dessutom kan klassificeras som grön och förnybar.

U

För att realisera en ekonomisk förnyelse och en smart specialisering, pekas innovationer och
entreprenörskap ut som två nyckelfaktorer. Svenskt näringsliv sammanställer årligen en mätning över
den svenska företagsamheten och presenterar resultatet indelat efter län. Enligt svenskt näringslivs
rapport från 2016 så ökar företagsamheten79 i Norrbotten stadigt. 80

76

Ejdemo, Söderholm och Ylinenpää (2014)
www.regionfakta.se
78 Ejdemo, Söderholm och Ylinenpää (2014) sida 128
79 Personer som uppfyller något av följande kriterier räknas som företagsam: personen har en F-skattsedel; personen är
delägare i ett aktivt handelsbolag; personen är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag
80 Svenskt näringsliv (2016)
77
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Figur 6. Andel företagsamma människor av befolkningen (16-74 år) per län, år 2015. Svenskt Näringsliv (2016)
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Ylinenpää och Tham (2014) menar att Norrbottens relativt svaga prestationer inom entreprenörskap och
nyföretagande kan förklaras av en kulturell inställning till företagande. Näringslivet i Norrbotten har av
tradition i stor uträckning varit baserat på storskalaliga företag och exploatering av naturtillgångar – ofta
med ett stort statligt ägande. Detta har gett upphov till ett kulturellt värdesystem som i huvudsak varit
inriktat mot lönearbete. Ylinenpää och Tham framhåller dock att denna kultur håller på att förändras.
Det syns bland annat i ett ökat intresse bland yngre att starta egna företag.81

4.3.3 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

U
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LTU fick 2013 i uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten att analysera rekryteringsbehovet till och med
2025 i Norrbottens län. Arbetet resulterade i rapporten ”41 000 anställningar till och med 2025 - En
studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län”. Som namnet på rapporten signalerar, kunde forskare
Ejdemo och Lundgren konstatera att det finns ett stort framtida rekryteringsbehov i Norrbotten.
Behovet uppstår i första hand av stora pensionsavgångar under 2020 – talet. Mer än en tredjedel av den
sysselsatta arbetskraften i länet år 2010 förväntas gå i pension till och med 2025, samtidigt som den
arbetsföra befolkningen förväntas minska.82
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Ylinenpää och Tham (2014)
Ejdemo och Lundgren (2013)
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Figur 7. Rekryteringsbehovet i Norrbotten, uppdelat efter pensionsavgångar och företagens tillväxt. Ejdemo och Lundgren
(2013)
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Rekryteringsbehovet uppmärksammas även i andra studier. Örtqvist (2014) kan via en enkätstudie riktat
till 295 företag i Norrbottens län konstatera att det finns stora utmaningar kopplat till
kompetensförsörjning. I enkäten fick företagen rangordna olika faktorerna som påverkar framtida
tillväxtförutsättningar. Tillgången till personal med rätt kompetensprofil, var den enskilt viktigaste
faktorn för att realisera en öka tillväxt. Behovet av komptensförröjning uppmärksammas även i
rapporten ”Mineralriket – tillväxtmotor för Norrbotten”83:
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”För att realisera den ambitiösa prognosen för svensk gruvproduktion skulle gruvindustrin behöva
anställa 30% av alla nyutexaminerade ingenjörer från Luleå tekniska universitet, och mer än 100% av
utexaminerade från relevanta utbildningar 2012 – 2025”

U

Norrbotten arbetsmarknad är liksom Sveriges övergripande arbetsmarknad tydligt könssegregerad. Ett
antal branscher i Norrbotten är dock mer könssegregerade än riksgenomsnittet, bland annat
branscherna tillverkning och utvinning, fastighetsverksamhet och hotell- och restaurangverksamhet. I
figur 7 nedan visas andelen förvärvsarbetande kvinnor och män i Norrbotten fördelat efter bransch.
Möller och Sjöström (2016) menar att könsegregationen på arbetsmarknaden leder till att
kompetensförsörjning i Norrbotten försvåras ytterligare eftersom arbetsgivare i praktiken ofta bara har
tillgång till ”halva” arbetsmarknaden vid nyrekryteringar. Möller och Sjöström framhåller att
jämställdhet bör vara en prioriterad fråga för det regionala utvecklingsarbetet.84

83”Mineralriket – tillväxtmotor för Norrbotten”, har tagits fram på uppdrag av Luleå, Gällivare och Kiruna kommun. Rapporten
ger en detaljerad beskrivning av gruvindustrin förutsättningar och dess inflytande på Norrbottens näringsliv.
84 Möller och Sjöström (2016)
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Figur 1. Andelen förvärvsarbetande kvinnor och män i Norrbotten fördelat efter bransch år 2013. Möller och Sjöström (2016)
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5 Analys
Ambitionen med denna rapport har varit att ge underlag för strategier och handlingsplaner för hur
Strömbackaskolan ska utvecklas till 2025. Att göra prognoser för framtiden är inte helt enkelt.
Underlaget till denna rapport i form av forskning, rapporter och olika strategier målar upp en komplex
bild över framtiden fylld av utmaningar kopplade till bland annat globalisering och en åldrande
befolkning. De verktyg mänskligheten har att möta dessa förändringar kan även de komma att radikalt
förändras med nya teknologiska innovationer. Inledningsvis kan man alltså konstatera att det finns en
stor osäkerhet om vad framtiden kan tänkas föra med sig. Det går däremot att konstatera ett antal
utmaningar för Strömbackaskolans utveckling.
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Paris avtalet var en stor milstolpe i det globala miljö- och klimatarbetet. Det finns nu ett bindande avtal,
som 197 länder har skrivit under. Detta avtal kan, om det uppfylls, innebära stora anpassningar av ett
flertal områdena i samhället. Sveriges betraktas internationellt som ett föregångsland inom miljö- och
klimatfrågor. Regeringen har dessutom tydliga ambitioner att Sverige fortsatt skall vara världsledande
inom dessa frågor. Det synes väldigt troligt att efterfrågan av svensk kompetens inom klimat- och
miljöfrågor kommer öka.
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Teknikutveckling kommer med stor sannolikhet få betydande effekter på vårt samhälle. I synnerhet den
digitala teknikutvecklingen som utmärker sig på betydande sätt. Den digitala tekniken har utvecklats i en
exponentiell takt och denna utveckling förutspås fortsätta. Få teknikområden har historiskt sett
utvecklats på detta sätt. Att utvecklingstakten dessutom verkar hålla i sig över tid ger ytterligare fog för
att tillskriva den digitala teknikutvecklingen som central för framtiden. Som konstaterats i resultatdelen
av denna rapport, så bör den digitala teknikens utveckling betraktas som en möjliggörande teknik som
öppnar upp för en mängd olika tillämpningar. Det är i ljuset av detta som digitaliseringen kan betraktas
som ett fenomen i jämförelse med industrialiseringen – eller som en andra maskinålder.
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Teknikens utveckling kommer förändra stora delar av samhället, bland annat arbetsmarknaden. Nya
typer av jobb kommer att uppstå, befintliga jobb kommer att förändras och andra jobb kommer att
försvinna. Det finns gott om exempel över ny teknik som kan komma att få stora konsekvenser på
arbetsmarknaden. Ett sådant exempel som används flitigt är självkörande fordon som kan tänkas få
stora effekter på bland annat logistikbranschen. Effekterna av enskilda tekniska innovationer, är dock
svåra att sia om. Att det är tekniskt möjligt att ersätta arbetskraft med ny teknik betyder inte att det per
automatik blir verklighet. Vad som däremot är sannolikt är att de elever som utbildar sig vid
Strömbackaskolan idag under sin livstid kommer att jobba med arbetsuppgifter som är radikalt
annorlunda än de som finns idag på arbetsmarknaden.
Mot denna bakgrund blir det viktigt för individer att kunna anpassa sig efter de förutsättningar som
bland annat teknikutvecklingen innebär. Förmågan att ta till sig ny kunskap, såväl genom formellt
lärande i gymnasieutbildning och vidareutbildning samt icke formellt lärande i arbetslivet och vardagen,
kommer därför bli viktigt. Detta benämns ofta som ett livslångt lärande. Datakunskaper som exempelvis
programmering kommer även bli en viktig kompetens för framtiden.
Teknikutvecklingen skapar verktyg för att ta fram nya lösningar på nya och befintliga behov. Samtidigt
kommer nya behov att uppstå kopplat till bland annat klimatförändringar och en åldrande befolkning.
Dessa förutsättningar är en starkt bidragande anledning till att regeringen väljer att lyfta fram
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entreprenörskap som en strategi för framtiden. Möjligheterna och behovet av nyskapande har
förmodligen aldrig varit större. Ett ökat fokus på entreprenörskap i skolan bör därför vara en central
strategi för Strömbackaskolan fortsatta utveckling till 2025.
Ovanstående resonemang om teknikutvecklingen och digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden
måste vägas mot de prognoser för Sveriges arbetsmarknad som bland annat SCB tagit fram på nationell
nivå och LTU för Norrbottens län. SCB:s prognos för arbetsmarknadens utveckling till 2035 tar inte
hänsyn till någon omfattande automation eller digitalisering av arbetsmarknaden. Istället utgår de ifrån
data över demografi, utbildning och arbetsmarknad och konstaterar allt annat lika att ett antal
utbildningskategorier i Sverige måste utökas för att undvika brist inom vissa yrkeskategorier.
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Ett exempel på en sådan yrkeskategori är hälso- och sjukvårdspersonal. Behovet av denna yrkeskategori
förväntas öka som ett resultat av Sveriges demografiska utveckling med ett ökat antal äldre i befolkning.
Denna utveckling är särskilt påtaglig i Piteå och Norrbotten som kommer att ha en högre andel äldre än
riket som helhet. Mot denna bakgrund synes det rimligt att anta att antalet elever inom exempelvis
vård- och omsorgsprogrammet kan behöva utökas i framtiden.
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Den demografiska utvecklingen, med en ökad andel äldre, kan även få ytterligare konsekvenser för
Strömbackaskolan. Konjunkturinstitutets menar att en ökad andel äldre i samhället med hög
sannolikhet kommer att leda till stora utmaningar för de offentliga finanserna. För att den offentliga
sektorn ska lyckas upprätthålla välfärdstjänster till en allt äldre befolkning kommer det krävas
skattehöjningar eller utgiftsminskningar. Den sistnämnda åtgärden kan i sin tur leda till krav på
kostnadsbesparingar för Strömbackaskolan.
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En ytterligare utmaning kopplat mot den demografiska utvecklingen är relaterat till invandring och
flyktingmottagande. FN prognoser visar att både global migration och globala flyktingströmmar har ökat
de senaste åren. Om trenden håller i sig, vilket bland annat FN:s prognoser för ett ökat antal
klimatflyktningar tyder på, så kan antalet människor som vill flytta eller fly till Sverige komma att öka. I
SCB:s prognoser för Sveriges framtida befolkningsutveckling poängteras att andelen födda utomlands i
yrkesaktiva åldrar kommer att öka under de närmaste 20 åren. Det synes rimligt att integrationsfrågor
kommer bli viktigare för utbildningsväsendet.
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Även om antalet människor som vill komma till Sverige kan antas öka, är det ytterst en politisk fråga om
och hur många människor Sverige kommer ta emot. En ny flyktningsström i motsvarande den som ägt
rum under 2015 ställer krav på Strömbackaskolans möjlighet att på relativt kort varsel öka antalet
studieplatser.
Norrbottens arbetsmarknad står inför stora rekryteringsbehov fram till 2025, till största delen som ett
resultat av stora pensionsavgångar. En fråga av strategisk art är vilken roll Strömbackaskolan har i att
tillhandahålla det regionala näringslivet med arbetskraft. D.v.s. i vilken utsträckning ska
Strömbackaskolan anpassa sitt programutbud efter vad arbetsmarknaden efterfrågar och mer specifikt
efter vad den regionala arbetsmarknaden efterfrågar. Nya stora etableringar i Norrbotten, exempelvis
en ny gruva i Laver eller vindkraftsinvesteringar i markbyggden, kommer öka efterfrågan av vissa
kompetenser. Osäkerheten, i om och när dessa etableringar blir aktuella, komplicerar så klart
Strömbackaskolans förhållningssätt till dessa frågor.
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Den framtida kompetensförsörjning, såväl nationellt som regionalt, försvåras av att arbetsmarknaden i
Sverige och Norrbotten är tydligt könssegregerad. Denna problematik kan antas vara än mer utmanande
i ett regionalt perspektiv. Antalet personer i arbetsförålder i Norrbotten förväntas minska samtidigt som
det kommer finnas ett stort behov av arbetskraft. Den könssegregation som finns innebär att utbudet av
arbetskraft i praktiken begränsas ytterligare. Ett ökat fokus på jämställdhet, bland annat beträffande
elevers studieval, bör prioriteras.
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Regeringens demokratiutredning konstaterar att globalisering och digitalisering kan komma att få stora
konsekvenser på olika demokratiska processer i samhället. Skolan pekas ut som en viktig institution för
att för förmedla demokratiska kunskaper, värderingar och färdigheter till unga. I en allt mer digitaliserad
värld kommer ungas förmåga att granska och källkritiskt bedöma information bli allt viktigare för att
kunna tillgodogöra sig kunskap som är nödvändig för att delta i demokratiska processer.
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6 Slutsatser
Med utgångspunkt från analysavsnittet har ett antal strategiska frågor för Strömbackaskolans utveckling
till 2025 utformats. Dessa frågeställningar bör ses som en grund för fortsatt arbete att utveckla
handlingsplaner och strategier.
Hur kan ungas entreprenörskap förstärkas i skolan?

•

Hur kan Strömbackaskolan rusta elever för ett livslångt lärande?

•

Hur kan elevers digitala kompetenser förstärkas ytterligare?

•

Hur kan elevers kompetenser inom miljö- och klimatfrågor förstärkas?

•

Hur ska Strömbackaskolan anpassa sitt programutbud efter framtida arbetsmarknadsbehov?

•

Hur kan Strömbackaskolan stärka sitt jämställdhetsarbete bland annat beträffande elevers
studieval?

•

Hur kan Strömbackaskolan förbättra sitt integrationsarbete?

•

Hur kan Strömbackaskolan stärka eleverna som demokratibärare?
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•
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