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OMVÄRLDSTRENDER 2021
Ekonomiska hållbarheten otrygg

Samhällskontraktet omförhandlas

Vad händer egentligen? Bitcoins och förtroden.
coronas inflytande

Vad är offentligt och vad är privat? IOP,
upphandlingsmodeller, innovation

Ekologisk hållbarhet slår igenom

Platsobundenhet

Ekologisk hållbarhet är en självklarhet, forkningen
enig. Klyftor och ojämlikhet synliggörs.

Digitalisering. bredband, distansarbete, e-handel

Social hållbarhet allt viktigare

Åsiktskorridorer skapar vår
verklighetsbild

Jämställdhet och inkludering blir allt viktigare
frågor

Sociala media, sökande till information som vi
ser

Digitalisering
Digitalisering. bredband, distansarbete, e-handel,
smarta landbygder

Osäkerhet i ekonomin
CORONA FÅR OSS ATT UNDRA...
Börsen reagerar kraftfullt
Osäkerhet i världen påverkar börsen

Länder lånar av varandra
Vilka effekter får detta på lång sikt?

Arbetslösheten ökar
Coronans effekter syns tydligt på arbetslöshetssiffrorna. Februari 2021 är de 9,7% (SCB)

Kryptovalutor växer
Bitcoin har funnits i 10 år och har idag över 7% av värdet av världens samlade guld.

Källor:
Finansdepartementets analys februari 2021 samt Kairos Futures undersökning med
frågor till personer om hur de upplever situationen.

Ekonomi och landsbygd
VAD HÄNDER MED INVESTERARNA PÅ LANDSBYGDEN FRAM TILL 2030
Då allt fler flyttar ut från staden kan bostäderna komma att öka i pris
Med fler höginkomsttagare som kan köpa, låna och renovera hus på landsbygden finns
stora möjligheter att fastigheter ökar i pris.

Investeringar i skog och mark
Det finns ett större intresse efter Corona att köpa skog. Priserna på skog går upp och
ligger på "all time high" läge.

Klimatflyktingar köper mark
De som oroar sig för framtidens klimatpåverkan och har pengar att investera vill göra det
i norra Europa.

Nya former av företagande gynnar landsbygden
KKN växer, idedrivna företag, berättelsen kring det man gör

Källor:
Kairos future, Ludvig & Co, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter,

Hållbarhet slår igenom
HÅLLBARHET SLÅR GENOM ALLTING
Konsensus om klimatfrågan
Forskningsvärlden är till 99,94 procent överens om att det är mänskligheten som ligger
bakom klimatförändringarna.

Cirkulär ekonomi allt mer på allas läppar
Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi.

Dela istället för att äga
En tydlig trend till delningsekonomi, sidor som växer fram kring detta.

Ökad insikt om sociala klyftor
Allt fler människor inser de stora sociala klyftor som finns och en dialog förs.

Ökade klyftor i folkhälsan
Ökade skillnader utifrån social bakgrund, kön, plats man bor på.

Källor:
James Powell, regeringen.se, SCB, Kairos

Ekologisk hållbarhet slår igenom
HÅLLBARHET PÅ LANDSBYGD
Våra bönder finns på landsbygden- vad odlar man framåt?
Handlar det om baljväxter och insekter?

Vad är egentligen ett hållbart jordbruk?
Trenderna kring odling ändras och debatten går het kring mångfaldsjordbruk eller
storskaligt jordbruk. Vad är egentligen hållbart?

Lokalproducerat ökar
Rekoringar och gårdsbutiker

Hållbar lokal turism - en trend som håller i sig

Hemmester har blivit en grej, så även flygskam. Hur kommer det att se ut efter Corona?.
Upplevelser efterfrågas- gott om möjligheter för naturnära upplevelser på landsbygden.

Klimatsmarta transportsätt ökar i betydelse

Kollektivtrafik på landsbygden och andra klimatsmarta transportsätt en het fråga.

Källor:
Eat Lancet, google analytics,

Social hållbarhet
EXEMPEL KRING
Kvinnor flyttar från landsbygden mer än män
Tydligt flyttnetto då kvinnor flyttar ut från landsbygden. Upplevelsen var att det fanns
mer att göra i städerna medan en matchokultur på landsbygden gjorde att man inte ville
bo där.

Utlandsfödda väljer att inte stanna kvar
Statistiskt flyttar många och särskilt högutbildade. Man angav då att det finns större
möjligheter till utveckling i yrket i städer. (tvv rapport)

Vi rör oss mindre och äter mer
Halvfabrikat är onyttigare och det finns en tydlig klassaspekt i hur bra mat man äter hur
man mycket man väger, rör sig och hur man mår.

Källor:
Tillväxtverkets rapport, 20200331, Landsbygders kompetensförsörjning – redovisning till
regeringen. Rapport expression Umeå

Samhällskontraktet i omvandling
VAD SKA EGENTLIGEN DET OFFENTLIGA GÖRA NÄR DET KOMMER TILL EX SERVICE?
Det offentliga klarar inte allting själv
Vi får allt fler äldre och en allt större försörjningsbörda. Det offentliga behöver hjälp.

Ideburna offentliga partnerskap (IOP)
Det offentliga tecknar avtal med/upphandlar ideell sektor för genomförande av tjänster.

Sociala företag
Regering identifierar socialt företagande som en väg att nå de globala
hållbarhetsmålen och konstaterar att de sociala företagen ständigt ökar.

Upphandlingsmodeller
Det finns en styrning från regeringen att främja upphandling som bidrar till ett socialt
hållbart samhälle. Sociala utfalls kontrakt, innovationsupphandling m.m.

Från NPM mot tillit, minskad regelbörda?
Allt går inte kontrollera och mäta. Undersökningar kring hur samhället kan bli mer
tillitsbaserat.

Källor:
Upphandlingsmyndigheten, tillväxtverket, SCB

Samhällskontraktet på landsbygden
LANDSBYGDEN HAR ALLTID HAFT EN "DO IT YOURSELF" MENTALITET
Landsbygden ligger långt före staden när det kommer till ett nytt
samhällskontrakt
Vi klarar mycket själva. Nya samarbeten utvecklas mellan olika aktörer. Kan vi klara ännu
mer? Vilken innovation behövs för det?

Ideell sektor har stor betydelse
Idrottsrörelsen och föreningsliv står inför omvandling.

Risk att allt blir ideellt
Finns kommersiell bärighet för privatisering av samhälls service på landsbygden eller
kommer allt att behöva göras ideellt? Vart finns mellanvägen?

Allt starkare åsiktskorridorer
DET VI REDAN VET FÅR VI BEKRÄFTAT
Sociala media återskapar det vi tror på
Sociala media bygger på algorytmer som förstärker sådant vi redan läser,

Fake news ökar
WHO menar att världen befinner sig i en informationsepidemi, en infodemi. Medveten
spridning av felaktig information i egna syften exploderar och gör det svårt att veta vad
som är sant.

Universitetens roll blir allt viktigaste för byggande av kunskap
Som en motpol till fake news och åsiktskorridorer spelar det en avgörande roll att
kunskap nyttjas i resten av samhället.

Källor:
WHO, "Konsten att sälja en lögn", Svt.

Åsiktskorridorer utanför staden
Den binära bilden av landsbygd som paradis eller avveckling
Åsiktskorridorer skapar lätt en onyansierad bild av att allt dör ut eller den romantiserade
bilden av natur och landsbygd.

Källor:
SCB, Kairos, väljarbarometern, tillväxtverkets rapport om flyttmönster 2020

Platsobundenhet
DIGITALISERING OCH PANDEMI GÖR OSS MINDRE PLATSBUNDNA
Digitalisering
Digitaliseriingen har ständigt ökat och med corona har det tagit ett hopp. Novus konstaterar att
Corona påskyndat digitaliseringen hos många svenska företag och regeringen har beställt en
undersökning hur det påverkat samhället totalt.

Distansarbete
Vad innebär det för vart människor väljer att bo och framtidens arbetsplatser?

E-handel och butiksdöd
E-handeln var på kraftig tillväxt redan innan Corona. Vad är den nya typen av butik?
Kommer stadskärnor fortfarande att vara viktiga?

Ökad nationalism
Globalisering har varit en tydlig trend - Corona och miljöfrågan har dock satt det på sin
spets. Hur mycket kommer nationell protektionism att påverka?

Källor:
James Powell, regeringen.se, SCB, Kairos

Platsobundenhet
ETT HELT ANNAT LÄGE NÄR PLATSEN TAPPAR PRAKTISK BETYDELSE
Digitalisering och bredband
Digitaliseringen stora steg gör att människor kan bo vart de vill och inte nödvändigtvis
där jobben finns. Bredbandsutbyggnaden når dock fortfarande inte målen.

Distansarbete
Att arbeta hemifrån eller från andra platser kan vara en stor möjlighet för landsbygden.
Jmf. Remote lab i Östersund.

Urbaniseringens avmattning?
För första gången på evigheter tappar London invånare och Stockholmare flyttar ut.

Kostnaderna för boende blir mycket mindre
Swedbank har sammanställt ett PM som visar vilken skillnad det skulle göra för stadsbor
att flytta ut på landet. Banken bedömer ruralisering som en möjlig framtid.

Källor:
James Powell, regeringen.se, SCB, Kairos

Digitalisering
DEN DIGITALA UTVECKLINGEN ÄR SÅ STARK ATT DEN MÅSTE NÄMNAS
Big data
Vem äger de stora mänger data som finns och vad kommer det att leda till?

IOT, RIOT och smarta hem
Internet of things är en stor trend och har varit länge. Vart kommer det att ta oss?

Automatisering
En trend sedan länge där de flesta är eniga om att det som kan automatiseras kommer
att automatiseras. Vad är då vår USP?

Digitala klyftor och digitalt utanförskap
Vad händer med de som inte har råd eller kapacitet att finnas med i den digitala
utvecklingen?

med mera..

Digitalisering på landsbygden
DIGITALISERING REVOLUTIONERAR LANDSBYGDEN
På EU nivå trycker man allt mer på smarta landsbygder
Där traditionella och nya nätverk och tjänster förbättras med hjälp av digital teknik, innovationer och
bättre kunskapsanvändning. Mobil service, digital service, samskapandet av service i 3-partnerskap.
Landsbygder som testbädd för att lösa samhällsutmaningar.

Infrastruktur för digitalisering är avgörande
Ytterliga krafttag behövs inför 2030. Finansieringsmöjligheter för fortsatt
bredbandsutbyggnad, utökat samverkan, tillgång, 5 G. Bredbandsstrategin.

Trenden kring digitalisering är mer än en trend - det är en tsunami
Den regionala digitala agendan finns för att överbrygga digitala klyftor och använda nya
digitala möjligheter- men samverkan behövs. Digital kompetens, digital trygghet, digital
innovation, digital ledning och digital infrastruktur fokusområden för Västernorrland.

