
Flens kommun 2019  

 

Trendspaning 



DRIVKRAFTER:  
Globalisering och internationalisering av ekonomi, handel och resande 
Koncentration av arbetsmarknader runt storstäderna 
 
 

EXEMPEL: X2000 förbinder större städer i Sverige, men stannar inte på mindre 
orter. Skavsta får alltfler avgångar till fler destinationer i Europa.   
Antalet pendlare från Flen ökar.   

KONSEKVENSER: 
Ökad rörlighet och resande ut och in i kommunen för både arbete, skola och turism. 
 
Med avreglering av kollektivtrafiken uppstår ett nytt syn på kollektivtrafik huruvida linjer är lönsamma eller inte. Det leder i 
sin tur till färre tågstopp på mindre orter och ökad kostnad för kommuner att få tåget att stanna.  
 
Investeringar i infrastrukturen fokuserar på matartrafik från periferin mot centrum vilket innebär färre hållplatser för att spara 
tid. Det bidrar till koncentration av arbetsmarknader och boendemiljöer.  
 
 
 
 
 

BESKRIVNING: Infrastrukturen blir allt bättre i Europa med höghastighetståg och 
ökat flygtrafik som skapar snabbare förbindelser mellan större städer. I Sverige 
har kollektivtrafiken avreglerats med bland annat bolagisering av SJ. Alltfler 
pendlar till arbete över längre distanser. 

Bättre och snabbare kommunikationer 



DRIVKRAFTER: 
Ny teknologi 
Ökat behov for 
kommunikation 
 
 

EXEMPEL: Sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube 
används av allt fler som kommunikationssätt 
Mobiltelefoner inkluderar i dag allt fler verktyg för kommunikation 
Datorer till alla skolbarn  
Regeringen har nyligen satsat 500 milj. till bredbandsutbyggnad 

KONSEKVENSER:  
Snabb utveckling för den som hänger med, ökad insyn, tre musklick från världen, nya 
kontakter i hela världen, bredare arbetsmarknad, flexibel tillgänglighet 
 
Skillnad i tillgång till och utveckling av modern IKT, mellan individer, kön och geografiska 
platser (landsbygd, små kommuner och storstad) bidrar till ökad marginalisering.  
 
Dålig tillgång till bredband på landsbygden ledar till minskade möjligheter att kommunicera 
och därmed minskat attraktivitet för näringsliv och boende 
 
Behovet av investeringar och kunskaper för att följa med i utvecklingen blir allt större och 
mindre kommuner kan ha svårt att följa utvecklingen både ekonomisk och teknisk, vilket i sin 
tur kan leda minskat effektivitet. 

BESKRIVNING: Informations- och kommunikationsteknologi 
utvecklas allt snabbare med nya produkter och verktyg för 
snabb och bred information och kommunikation 

Snabb teknikutveckling inom IKT 



DRIVKRAFTER: 
Ökad globala handel 
 

EXEMPEL: Eurozonen innebär att skuldkris i Grekland påverkar hela 
Europas ekonomi och ledar till svängningar i den svenska ekonomi. 
Skuldkris i Grekland bidrar till försämrat ekonomisk prognos i Flens 
kommun. 
 

KONSEKVENSER:  
Den globala ekonomin har snabb påverkan på den lokala ekonomin vilket gör det svårt att planera verksamhet 
på kort och lång sikt.  
 
De snabba kast kan leda till behov av besparingar som i sin tur kan medföra behov av mer samverkan både 
inom kommunen och med aktörer utanför kommunen. 
Det kan i sin tur leda till ökat kreativitet därför att man tvingas tänka nytt och vända på alla stenar.  
 
Minskad ekonomisk långsiktighet kan medföra ökad otrygghet i verksamheten och föra till otrygga anställningar 
som i sin tur ledar till ökad arbetslöshet, sämre kommunal service och missnöjda medborgare.  
 
 

BESKRIVNING: Nationella ekonomier hänger ihop och är beroende av 
varandra genom handel, finansmarknaderna och 
valutasammanslutningar som Euron.  
Världshandel har tredubblats sedan 1970. 
 
 

Globalt sammanflätad ekonomi 



DRIVKRAFTER: 
Större internationella marknader 
Ökad information och kunskap 
som snabbt kan spridas 
Ökad teknisk utveckling 
Ökat effektiviseringsbehov 
 

EXEMPEL: Växande svenska storföretag har 
verksamhet i flera länder, men ökar inte antal 
anställda i Sverige. Talaris flyttar sin produktion till 
Kina och stänger i Flen. Flera svenska varumärken 
ägs nu av företag som inte är svenska, så som 
Vin&Sprit, Volvo och SAAB. 

KONSEKVENSER: 
Tjänster kan utformas globalt pga av den tekniska utvecklingen, ökat produktivitet 24 timmers tillgänglighet, större utbud och ökad konkurrans, 
billigare produkter och tjänster.  
Minskning av arbetstillfällen i Sverige inom traditionella näringsgrenar som industrin eftersom produktion har flyttas till länder med lägre kostnader 
för arbete. 
Näringslivsutvecklingen i Sverige går mot etablering av nya branscher, som är kunskap- och tjänstebaserade.  
Detta ställer ökade krav på forskning och utveckling och därmed kunskap och kompetens. Allteftersom nya kunskaper behövs ställs allt större krav 
på utbildning och fler jobb kräver utbildning på högskolenivå.  
Fokus på utveckling och innovation skapar behov av nytt entreprenörskap med stort förändringsberedskap. Det innebär att skolan måste leverera 
nya kunskaper och att fokus på livslångt lärande behövs. Det ställer i sin tur ökade krav på det kommunala utbudet.  
Ökad kunskap om världen ger större valfrihet och ökad tillgänglighet av kompetens och lärande. Bättre möjligheter att jobba utomlands bidrar till ökat 
förståelse av världen och att det globala och det lokala hänger ihop. En vidare konsekvens av detta är en fokus på det lokala och äkta. 

BESKRIVNING: Sverige är en del av den globala världsmarknaden där produktion oftast 
placeras där arbetskraft kostar minst; t.ex. Asien. Strukturförvandlingen innebär ett ökat fokus 
på kunskap och tjänster i Sverige och mindre på produktion. Fler och fler stora företag opererar 
i fler länder och har inte direkt koppling till sitt ursprungsland. 

Internationalisering av näringslivet 



DRIVKRAFTER: 
Behov av ökad dynamik för att kunna konkurrera på en global marknad 
Större arbetsmarknader pga av ökade kommunikationer 
Ökade förväntningar på offentlig service t.ex. inom sjukvården. 
 

EXEMPEL: EU är både en handelsblock 
och politisk sammanslutning.  
 
2014 ska nya regioner vara på plats i 
Sverige. I vissa delar av landet är 
regioner redan etablerade såsom 
RegionSkåne och Västra Götaland.  

KONSEKVENSER: 
Arbetsmarknaden blir vidare och ger flera möjligheter till sysselsättning för den enskilde, regionkärnan växer, vilket ställer 
krav på samverkan mellan näringsliv och kommuner, m.fl. 
Infrastruktur kommer att utvecklas utifrån regionens prioriteringar vilket kan leda till en större skillnad i 
utvecklingsmöjligheter för orter i center och periferi. Det innebär att orter i periferin av en regions kärna riskerar att inte ej bli 
en prioriterad del för avsättning av resurser. 
 
Rationalisering i kombination med utveckling inom olika områden kan leda till en annorlunda fördelning av 
studiemöjligheter. 
 
Ökat behov av systematisk omvärldsbevakning för att ta del av de utvecklingsmöjligheter som finns som t.ex. samverkan 
och nätverk.  

BESKRIVNING: I hela världen koncentreras ekonomi och handel i olika områden 
genom handelsblockar, som t.ex. EU. Inom Europa sker parallellt en 
koncentration av människor och företag i olika geografiska områden – regioner. I 
Sverige pågår ett arbete för att skapa större och mer dynamiska regioner för att 
säkra att Sverige behåller och utvecklar sin konkurrenskraft i utvecklingen.   

Ökad regionalisering 



DRIVKRAFTER: 
Behov att skapa mening i 
eget liv i en sekulariserat tid 
 

EXEMPEL: Andelen av tidningar med 
inriktning på heminredning och mat ökar. 
Upplevelsesindustrin växer. Ekobyn Änggärdet 
har etablerats i Skebokvarn. Ökad efterfråga 
på närproducerad mat.  

KONSEKVENSER:  
Krav på mer varierat utbud av fritidsupplevelser vilket leder till en ökat upplevelsesindustri med fler aktörer. Det 
leder till större samverkan mellan organisationer, föreningar och kommunen och samtidigt större konkurrens. 
 
Ökad efterfråga på närodlat mat ger behov av att öka förutsättningar för att bedriva lokal produktion som i sin tur får 
ett ökad lokal marknad vilket kan ge fler arbetstillfällen.  
 
Ökat fokus på boende skapar förväntan om fler boendealternativ. Det skapar ökad efterfråga på tjänster som inom 
hantverk, bygg, m.m.  
 
Önskan om mer egentid leder till ökat krav på bättre kommunikationer och mer flexibla arbetsvillkor.  
 
Strävan efter det goda livet präglar också vad som utgör en attraktiv arbetsgivare med önskan om flexibel arbetstid 
och villkor. Hälsofrämjande ledarskap har blivit en del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Det ställer högre krav på 
utbildning av chefer för att säkra minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro och säkerställa att individen mår bättre 
 
 
 
  

BESKRIVNING: Intressen och strävan efter det goda livet ökar med idealet om ett 
meningsfull jobb, ett bra boende, en god hälsa och en fritid med upplevelser.   
Egen tid värderas mer och familjen värdesätts högre.  

Strävan efter det goda livet  



DRIVKRAFTER:  
Mer tid och pengar 
för fritidskonsumtion i 
flera delar av världen. 
Mer fokus på 
upplevelser i fritid och 
resande. 
 

EXEMPEL:  
Besöks- och upplevelsenäringen är den snabbast 
växande i Sverige. Sverige satsar stort på att 
marknadsföra Sverige som det nya matlandet.   
Allt fler resande på Skavsta och en ständigt ökande 
beläggning på campingen i Malmköping. Nya 
paketlösningar växer fram med kombination av 
upplevelser och mat.  

KONSEKVENSER: 
Nya grupper av besökare kommer till Sverige med ökade krav på service, språk och paketlösningar med 
fokus på upplevelser. Det kan i sin tur leda till ökade intäkter för områden med bra paketering och 
marknadsföring.  
 
Marknadsföring till nya grupper kräver samarbete mellan flera aktörer och användning av nya kanaler för att 
nå ut till bred målgrupp. 
 
Besöksnäring med fokus på naturupplevelser kan leda till påfrestningar av naturen.  
 
 

BESKRIVNING: Resande ökar generellt och nya grupper av turister från t.ex. 
Ryssland, Kina och Indien bidrar till en växt i turismnäringen. Upplevelser och 
mat har blivit en viktig del av turism och resandet.      
 

Ökat resande - turism 



DRIVKRAFTER: 
Konkurrensutsättning 
outsourcing  
Drömmen om eget företag och att 
förverkliga sig själv genom sina egna 
idéer  

EXEMPEL: 90% av de runt 900 
företag i Flens kommun är små 
företag med 0 till 5 anställda. Små 
företag bidrar i dag mer till ökad 
sysselsättning i Sverige än stora 
företag.   

KONSEKVENSER: 
Förutsättningar för näringslivsutveckling ändras eftersom små företagare har andra behov än stora företag. Det gäller 
både lokalförsörjning, kommunikationer och IT, utveckling och marknadsföring. Det kräver nätverksbildande, 
koordination och samordning.  
 
Småföretagare har ofta färre resurser för forskning och utveckling och behöver att samarbete och bilda nätverk för att 
skapa långsiktig innovation och utveckling.  
Det kan medföra att ensamarbete ökar och därmed en ökad risk för ohälsa.  
 
Bra förutsättningar för småföretagare kan i sin tur leda till ökat företagande om nätverk bildas och flera affärsidéer 
utvecklas. Det kan leda till minskad arbetslöshet.  
 
Ökning bland egenföretagare kan leda till  ökad känsla av självförverkligande, och högre nöjdhet och engagemang. Det i 
sin tur kan leda till förbättrad näringslivs-utveckling.  
 
Fler småföretagare lokalt kan leda till fler lokala lösningar eftersom företagarna ser lokala behov och löser dem.  
 
 

BESKRIVNING: Andelen av småföretagare (0-5 anställda) växer i Sverige, särskilt 
inom service och kunskapsbranscherna.  
  
 

Småföretagande växer 



DRIVKRAFTER: 
Ökat individualisering 
Ökat kunskap via nya 
informationskanaler 
Jämförelser och 
rankningar 
 

EXEMPEL: Föräldrars förväntan på inflytande 
i skolan ökar. Fler och fler kommuner arbetar 
med medborgardialog för att bättre att kunna 
bemöta medborgarnas önskemål.  
 

KONSEKVENSER:  
Medborgaren upplever sig ofta som konsument av service och tjänster och vill ha fler alternativ att välja mellan och mer 
inflytande. Rankningar och jämförelser blir ett verktyg för konsumenter/medborgare att ta reda på vilken nivå av service 
som erbjudas. Toleransen för dålig service minskar.  
 
Det i sin tur sätter högre krav på utveckling av service och ökade kostnader som på sikt kan leda till högre effektivitet 
och högre produktivitet 
 
Aktiva medborgare/invånare sätter krav på att vara involverade i och ha direkt kontakt med verksamheten. Det ledar i 
sin tur till ett behov för ökat handlingsutrymme för de som levererar tjänsterna/servicen för att kunna anpassa servicen. 
Det i sin tur sätter krav på nya kompetenser och arbetssätt. 

BESKRIVNING: I takt med en ökad individualisering vill vi som konsumenter 
ha flera alternativ att välja på och individualiserad service också när det gäller 
offentliga tjänster och service.  

Ökade krav och förväntningar  
på service 



DRIVKRAFTER:  
Strukturförvandlingar i 
näringslivet med mer 
fokus på kvalifikationer 
och utbildning och färre 
jobbs till lågutbildade 
Polarisering 
Attitydförändringar 

EXEMPEL:  
Andelen mottagare av försörjningsstöd i 
Flen ökar.  
Nästan hälften av barnen med utländsk 
bakgrund i Flen bor i ekonomiska utsatta 
hushåll. Skillnaden mellan 
medelinkomsten i Flen och i riket ökar.  

KONSEKVENSER:  
Ökat krav på specifik kompetens och kunskaper på arbetsmarknaden ledar till arbetskraftsbrist samtidigt som det finns 
hög arbetslöshet. Brist på kompetent arbetskraft bidrar till minskat tillväxt och utveckling som i sin tur leder till mer 
utanförskap 
Ökade inkomstskillnader kan leda till segregering i boendemiljö, där områden får stämpel som utsatta områden. Det kan 
leda till bortval av områden och förskolor/skolor med mera vilket i sin tur leder till ytterligare segregering.  
Det kommer att påverka behovet av resurser i förskola/skola och i sin tur påverka kvaliteten och resultaten av den 
kommunala verksamheten.  
Ökat krav på kompetens inkluderar ökat krav på språk som i sin tur leder till att andra kompetenser inte tas till vara för att 
språket blir en barriär.  
 
 

BESKRIVNING: Den socio-ekonomiska segregationen ökar i samhället. 
Klyften mellan de som arbetar och de som inte arbetar ökar. 
Inkomstskillnaden mellan hög- och lågutbildade ökar. Kön, klass och 
etnicitet har större betydelse 

Segregationen tilltar 



DRIVKRAFTER:  
Ökat kunskap om 
miljökonsekvenser så som 
temperaturhöjningar.  
Ökad konkurrens om fossila 
energikällor 
 
 

EXEMPEL: Stort fokus på FNs klimatpanels 
arbetet och i Flen har etableringen av ekobyn i 
Skebokvarn väckt stort intresse. Många väljer 
tåget framför bilen,  
ökning i miljövänliga energikällor som biogas, 
jordvärme, avfallshantering. 
Ökat efterfråga på närproducerat mat.  

KONSEKVENSER:  
Ökade energipriser och kunskap om effekten av fossila energikällor ledar till ökad efterfråga på alternativa och förnyelsebar energikällor. Andelen av 
miljöbilar och alternativa energikällor ökar.  
 
Ökat medvetenhet om miljön leder till större resurshushållning med fokus på  energisparande och återvinning. Det i sin tur kan leda till mindre 
förorening av mark, luft och vatten 
 
Utveckling av ny teknologi inom miljö ledar till nya marknader och fler arbetstillfällen och möjlighet för ökat export av miljölösningar. Det i sin tur 
sätter krav på ökat kompetens och kunskap. 
 
Ökad efterfråga på närodlat mat skapar minskat utsläpp från transporter, mindre gifter i livsmedlen, och därmed en minskning i belastning på och 
förorening av mark, vatten och luft. Efterfrågan på närproducerad leder också till omläggningar i jordbruk. 
 
Fokus på biologisk mångfald kan leda till konflikt med exploateringsintressen. 
 
 
 
 

BESKRIVNING: En ökad medvetenhet om klimatproblematiken och behovet av hållbar 
utveckling av miljön växer fram både bland befolkningen och politiken. Ökade regelverk i 
förhållande miljön, med t.ex. krav på minskning av koldioxidutsläpp.  

Klimatansvar/hållbar ekologi 



DRIVKRAFTER: 
Nationell rättvisa 
Ökade kostnader, skatter 
Politiska ambitioner, mer nationell 
rättvisa, kvalitetssäkring 

EXEMPEL: Skollagen, 
Socialtjänstlägen (SOL) och Lagen 
om stöd och service (LSS) till vissa 
funktionshindrade,   miljölagstiftning.  

KONSEKVENSER: 
Staten gör all striktare tolkningar av den sociala lagstiftningen (som t.e.x. SOL; LSS; skollagen), och för över kostnader och utförande utan 
kompensation till kommuner. Det ledar till behov av effektivisering i kommunerna och utveckling av nya metoder och införande av teknik. Det ledar till 
ökade kostnader för kompetensutveckling.  
 
Effektiviseringar för att bemöta ökade krav från staten kan dock också leda till att brukarna får mindre tid och att de kommunala rammar behöver höjas. 
Det kan leda till höjd skatt och kommer i sin tur att drabba låginkomsttagarna (pensionärerna/arbetslösa) 
 
Behov av effektiviseringar kan också leda till tätare samarbete med andra aktörer och i sin tur bättre/effektivare omsorg och service genom utveckling 
av best practice och därmed öka chans till ökad likvärdighet 
 
Större upphandlingar kan leda till billigare service, men samtidigt hindra lokala entreprenörer att delta i upphandlingen. 
 
Konkurrerande lagstiftning kan leda till tudelad styrning och dålig koppling ansvar/ekonomi.  
Nationell lagstiftning tar liten hänsyn till lokala förutsättningar och ger därmed mindre möjligheter för lokala lösningar. Risk för storstadsperspektiv, 
mindre landsbygdsanpassning 
 

BESKRIVNING: Staten styr mer direkt de kommunala verksamheterna genom 
central målsättning. Det sker särskilt inom skola, vård och omsorg, där staten överför 
mer ansvar på kommunen utan att resurser följer med.  

Makten flyttar uppåt och ansvaret trycks 
neråt 



DRIVKRAFTER: 
Livsstilstrender  -längtan att få 
bo och jobba i urban miljö med 
stort kulturutbud. 
Att hela familjen kan jobba i 
”sin” stad 
Större karriär- och 
nätverksmöjligheter 
 
 

EXEMPEL: Storstockholms befolkning ökade 
med cirka 40 000 invånare 2010 medan antalet 
nya bostäder blev cirka 9 000. 
Ökat utbud av service, kultur och växande 
arbetsmarknad, medan de flesta andra 
kommuner står stilla eller minskar sin befolkning 

KONSEKVENSER:  
Utbud av arbetsplatser, kultur och service dras till de allt större befolkningscentra. Mindre orter får allt svårare att behålla 
och utveckla service, kultur och offentlig verksamhet. Ökad efterfrågan på kultur/inköpsresor till storstäderna. 
 
Trängsel på vägar och i kollektivtrafik i storstäderna. Svårare att få medel för bevarande/utbyggnad av infrastruktur på 
mindre orter/landsbygd. Svårigheter att hinna bygga ut bostäder vägar och annan infrastruktur i storstäderna, medan 
”kostymen” blir för stor på orter med minskande befolkning=högre kostnader per invånare. 
Allt tätare stadsmiljöer –mindre grönområden i storstäderna. Tomma bostäder på mindre orter. Inflyttning av människor 
med lägre inkomster/arbetslösa. Svårigheter att rekrytera både i storstäder och på mindre orter-arbetskraftsbrist. Större 
efterfrågan på bra kommunikationer. 
  

BESKRIVNING: Allt större andel av befolkningen bor i städer/storstäder. Mindre orter 
får minskad befolkning 

Ökad Urbanisering 



DRIVKRAFTER: 
Man bor längre från sina arbetsplatser 
Urbanisering 
Behov av tillgång till arbete, kultur, service längre från bostaden. 
Ökat miljömedvetande 
 
 

EXEMPEL: Tågresandet har ökat. Ifrågasättande av bilismen.    

KONSEKVENSER: 
 
Ökad efterfrågan/resande ger större intäkter 
 
Behov av tätare avgångar, ökad bekvämlighet. Behov av stora 
investeringar för att underhålla och bygga ut infrastrukturen och köpa 
fordon.  
Arbetskraftsefterfrågan –busschaufförer, planerare etc. 
 
Trängsel   på bussar och tåg -obekvämt 
 
  

BESKRIVNING: Efterfrågan på kommunikationer ökar , ökade kostnader för 
bilresande och ökad miljömedvetenhet skapar ökad efterfrågan 

Ökad efterfrågan på kollektivtrafik 



DRIVKRAFTER: 
Minskat födelsetal 
Vi är friskare och lever längre  
  
 
 
 

EXEMPEL: I Flens kommun är 23 % av befolkningen äldre än 
65+ (2009) och prognosen visar att andelen är växande.  

KONSEKVENSER: 
Stora pensionsavgångar når 40-talisterna går i pension ledar till risk för förlust av kompetens och erfarenhet på 
arbetsmarknaden. Det kan i sin tur leda till ökat konkurrens om kvalificerad arbetskraft. Attityden till arbete ändras med nya 
generationer och det får konsekvenser för hur arbetsgivare kan profilera sig som attraktiva. 
 
De som går i pension är friskare i dag och lever ofta längre efter pensionsavgången. Det innebär aktiva pensionärer med 
förväntningar på upplevelser. Det kan leda till nya nischer i upplevelsesindustrin.  
 
Försörjningsbördan per arbetande invånare mellan 18 och 64 växer med ökat andel äldre.  
 
  

BESKRIVNING: Gruppen av 65+ utgör en alltstörre och 
växande del av befolkningen. Det innebär stora 
pensionsavgångar och ökat försörjningsbörda för de som 
arbetar mellan 18 och 64. De som går i pension under de nästa 
10 åren är samtidigt den mest friska och vällbeställda 
pensionsgeneration någonsin.  

Befolkningen blir äldre 



DRIVKRAFTER: 
Ny teknologi Webben 
Globalisering 
  
 
 
 

EXEMPEL: 
Tidningar får mindre upplägg i pappersversion och alltfler ökar 
sin webbaserade version.  
Alltfler unga anger att de läser sina nyheter på webben 
 
 
 
KONSEKVENSER: 
Vi får tillgång till alltstörre informationsflöde som skapar behov att 
sortera i all informationen. Det ledar till ökade krav på resurser att 
hantera informationsflödet.  
 
Nya former för kommunikation ökar möjligheten att kommunicera till ett 
stort publikum, och kräver nya kunskaper, kommunikationsformer och 
verktyg.  
 
 
 
 
 
  

BESKRIVNING: 
Vi lever i värld med et ständigt flöde av nyheter från många 
olika källor. Nyheterna har blivit mer personfokuserade och vi 
skapar många av dem själva genom sociala medier och 
nätverk.  

Ändrat medialandskap  
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