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Stadsdirektören har ordet

Fotograf: Emmy Jonsson

Detta är en viktig pusselbit, den andra trend- och
omvärldsanalysen för hela Mölndals stad. En samlad trend- och omvärldsanalys är avgörande i arbetet med att göra Mölndal till en hållbar stad. Att vi
förstår och förhåller oss till omvärlden och hur den
påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Vi har den
senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Allt går
inte att förutspå, men genom att systematiskt ha
koll på trender och förändringar i vår omvärld blir
vi bättre rustade för att möta det som kommer.
Vi står inför stora och spännande utmaningar.
Vi ska klara ett större uppdrag med mindre pengar.
Vi blir fler yngre och fler äldre i samhället och därmed färre som betalar skatt samtidigt som Mölndalsbornas förväntningar på det vi levererar ökar.
Vi behöver vara innovativa och hitta nya sätt att
lösa våra uppgifter för att klara framtidens välfärd.
Trender i omvärlden påverkar oss på olika sätt.
En del har stor betydelse på kort sikt, andra är mer
långsiktiga. En del har karaktären av ett hot medan
andra är en möjlighet. Jag hoppas att materialet
kommer att användas och leda till dialog om vad
som påverkar oss och hur vi planerar för att möta
detta.

Mio Saba Sjösten
Stadsdirektör
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Bakgrund och fakta om analysen
Detta är den andra trend- och omvärldsanalysen som görs med perspektivet hela Mölndals stad. Genom att
bevaka trender och möjliga förändringar i vår omvärld blir vi bättre rustade för att möta utmaningar på ett
proaktivt sätt. I förlängningen hoppas vi att det kan leda till att vi kan erbjuda Mölndalsborna en effektiv och
ändamålsenlig verksamhet. Den kunskap en omvärldsanalys ger kan bli extra betydelsefull i en framtid med
krympande ekonomiskt utrymme.

SYFTE OCH ANVÄNDNING

Syftet med trend- och omvärldsanalysen är bland annat att
 Utgöra ett kunskapsunderlag i planeringsprocessen för nämnder och bolag i Mölndals stad.
 Bidra till en gemensam bild samt fungera som underlag för kompetensutveckling för anställda i Mölndals
stad och övriga som är intresserade av de utmaningar och möjligheter vi står inför.
Till analysen finns ett arbetsmaterial kopplat. Materialet ska vara till hjälp för verksamheter att utifrån
analysen fördjupa sig i hur den egna verksamheten påverkas och hur de kan förhålla sig till detta.

KOPPLING TILL ANDRA DOKUMENT OCH PROCESSER

En trend- och omvärldsanalys är en pusselbit bland flera underlag i stadens styrning och ledning. I Mölndal
Vision 20221 formuleras ett antal strategier kring hur staden ska utvecklas. Den politiska viljan finns uttryckt
i bland annat stadens fullmäktigemål, nämndmål och i en politisk plattform. Löpande samlas data in kring olika
perspektiv av vår stads verksamheter. Styrdokument behandlar viktiga aspekter av hur vårt arbete ska styras.
Tillsammans ger allt detta en bild av Mölndal som kan fungera som underlag när vi funderar kring hur vi bäst
vill forma vår framtida verksamhet.

METOD OCH AVGRÄNSNING

Utgångspunkten i arbetet med denna analys är ett material som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har
tagit fram tillsammans med Kairos Future AB. De har identifierat fem megatrender och tio trender som påverkar det kommunala uppdraget mot 2030. För att göra arbetet hanterligt i omfattning har stadens ledning och
nyckelpersoner prioriterat bland dessa trender utifrån vad som är mest relevant ur ett perspektiv för Mölndals
stad.
En arbetsgrupp med personer med olika kompetenser och funktioner på stadsledningsförvaltningen har utgått
från de prioriterade trenderna och tagit fram denna rapport. Texterna har stämts av med en referensgrupp respektive styrgrupp, båda bestående av personer från stadens olika förvaltningar.
Perspektivet i analysen är i grunden ganska långsiktigt. För att sätta trenden i sitt sammanhang och försöka
ge en bred bild av dess innebörd ger vi i många fall också en nulägesbild med fakta, statistik och eventuellt
också en historisk utveckling kring trenden. I vissa fall ger vi några sammanfattande tankar som kan fungera
som inspel i det vidare arbetet med analysen. Många trender hänger samman och påverkar varandra. För att i
möjligaste mån undvika upprepningar försöker vi att i rapporten endast skriva om en trend på ett ställe även om
den kan ha påverkan i flera sammanhang.
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1 En ny vision förväntas antas nu under våren.

VAD ÄR EN TREND?

En trend är en långsiktig utveckling för en variabel som ändrar förutsättningar för människor. Megatrender är
övergripande, i många fall globala krafter, som påverkar oss på kort och lång sikt. De har påverkan på invånare, företag, ekonomi, miljö och samhälle. Vi har dock en begränsad möjlighet att påverka dem. En trend är,
jämfört med en megatrend, mer påverkbar, geografiskt avgränsad och påverkar delar av samhället. Både megatrender och trender är drivkrafter för varandra i en sammanflätad process.
De megatrender och trender som SKR och Kairos Future AB har identifierat som viktiga för kommuner och
regioner med sikte på år 2030 är följande:

Megatrender:

1. Globalisering
2. Demografi
3. Klimatförändringar
4. Teknik
5. Värderingar

Trender2:

1. Ökat behov av livslångt lärande
2. Användare driver teknisk utveckling
3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
6. Ökad polarisering och utsatthet
7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

LÄS MER


Film om tio trender fram mot år 2030, SKR

KÄLLOR





SKR, Vägval för framtiden 4, 2021
Uppsala kommuns omvärldsanalys 2021, Uppsala 2021
Helsingborgs trend- och omvärldsanalys 2021, Helsingborg, 2021
Kairos Future AB – diverse kursmaterial
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2 De trender som är markerade i fet stil är de som har bedömts som mest relevanta för Mölndals stad och som vi analyserar vidare nedan.

Ekonomisk utblick
VÄRLDEN

Världsekonomin har under 2021 präglats av en snabb återhämtning från den djupa lågkonjunktur som uppstod
2020 till följd av coronapandemin. Det är i betydande omfattning resultatet av vaccineringen mot covid-19
vilket har möjliggjort att restriktionerna för att stoppa smittspridningen har kunnat avvecklas och därmed
skapat förutsättningar för ökad produktion och tillväxt av BNP3. Vaccinationsgraden är dock ojämnt fördelad
i världen, vilket medför en osäkerhetsfaktor för den fortsatta ekonomiska utvecklingen då vissa länder riskerar
att drabbas hårt av ökad smittspridning framöver.
Återhämtningen har gått olika snabbt i världen. Hittills har den, enligt Handelsbanken och Sveriges kommuner och regioner (SKR) gått fortast i Kina åtföljt av USA, medan utvecklingen i euro-området varit något
långsammare. Variationen är stor mellan olika sektorer och branscher. Tillverkningsindustrin har bidragit starkt
till återhämtningen men i takt med att restriktionerna avskaffas väntas gynnsam utveckling även inom andra
branscher, såsom inom detaljhandels- och tjänstesektorerna.
På sistone finns dock signaler, enligt Handelsbanken och SKR, på att tillväxten i ekonomin håller på att
bromsa in, främst inom delar av industrin på grund av diverse underliggande problem som höjda energi- och
råvarupriser, brist på fraktvolym och specifika insatsvaror. Detta har även lett till ökade priser på många varor
och en ökad inflation globalt. Om den höga inflationen blir långvarig finns en risk att räntorna och därmed
lånekostnaderna kommer att öka på sikt. Efter en långvarig uppgång på världens börser finns också viss oro,
bland annat kopplat till fastighetsbranschen i Kina, som riskerar att få spridningseffekter till andra marknader.

SVERIGE

Den svenska ekonomin följer i stort sett samma mönster som världsekonomin. Uppgången i efterfrågan och
produktion har även i Sverige varit starkare än vad många bedömare trodde tidigare under året. Under 2021
beräknar SKR att BNP ökar med 4,4 procent jämfört med en minskning 2020 på 2,8 procent. Det är liknande
nivåer som före pandemin. Potentialen för hög tillväxt anses vara ovanligt stor under kommande år och har
kommit tidigare än väntat. Hittills har återhämtningen i Sverige främst drivits av stark export inom tillverkningsindustri och varuhandel medan uppgången i den inhemska efterfrågan har varit något lägre. Nu när
restriktionerna avskaffats4 väntas konsumtionen inom bland annat hotell-, kultur- och restaurangbranschen att
öka. Hushållens sparande är enligt Handelsbanken rekordhögt och den disponibla inkomsten väntas öka i takt
med att arbetsmarknadsläget förbättras.
Den höga tillväxten, den ökade sysselsättningen och ökningen i antalet arbetade timmar i prognoserna för
2021 och 2022 medför att skatteunderlaget enligt SKR ökar starkt under perioden. Ökningstakten bedöms nu
till över 4 procent för dessa år. Svensk arbetsmarknad dras inom vissa yrkeskategorier med ett matchningsproblem mellan utbud och efterfrågan av personal. De som redan före pandemin hade det svårt på arbetsmarknaden väntas enligt Handelsbanken och SKR fortsatt ha det framöver. Denna utveckling återspeglas även i
statistiken över långtidsarbetslösa. Arbetslösheten väntas ligga kvar på knappa 9 procent de närmsta åren.

Starka resultat för kommunerna

Resultatnivåerna för de svenska kommunerna nådde rekordnivåer under
2020. De starka resultaten väntas kvarstå även under 2021 för att därefter
successivt försvagas under de kommande åren. Orsaken är en kombination av ökade statliga bidrag och lägre verksamhetskostnader som
en effekt av pandemin, samtidigt som sysselsättningsutvecklingen har
medfört att skatteintäkterna har ökat snabbare än tidigare beräknat.
Det senare är extra viktigt för den framtida utvecklingen av skatteintäkterna. De omfattande stimulanserna under pandemin har medfört ett
underskott i de statliga finanserna och en ökad statsskuld. Den starka tillväxten i kombination med ett lågt ränteläge gör dock att det finns ett fortsatt
utrymme för reformer, vilket bland annat återspeglas i regeringens budgetproposition inför 2022. Kommunerna kommer dock inte att kunna förvänta sig bidrag
i samma omfattning framöver, vilket skapar viss oro inom sektorn.
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3, 4 Detta skrevs under förra hösten, innan smittspridningen åter ökade och vissa restriktioner återinfördes.

MÖLNDAL

Mölndals stad har under många år haft en god ekonomi. Det har länge varnats för att kommunernas ekonomi
och förutsättningar för att bedriva verksamhet kommer att försämras i takt med att befolkningen växer och
dess sammansättning ändras. De senaste prognoserna från SCB visar dock att det, i riket, främst är andelen
äldre över 80 år som kommer att öka framöver, medan andelen barn och unga inte längre väntas öka i samma
takt som det tidigare antagits. Det innebär att det ökade demografiska trycket på välfärden inte blir riktigt lika
kraftigt som tidigare förväntats eftersom behovet av förskola och skola inte längre bedöms bli lika omfattande.
Försörjningsbördan på de i arbetsför ålder kommer dock att öka, då andelen i denna grupp minskar i förhållande till andelen i behov av kommunal service. Mölndal visar en ökande andel i arbetsför ålder samt en minskande andel äldre. Mölndal har under det senaste året också påverkats av trenden att storstäderna inte längre växer
i samma omfattning som tidigare. Det är viktigt att den kommunala verksamheten anpassas utifrån de förändrade demografiska förutsättningarna.
Skatteintäkterna är den helt dominerande intäktskällan för staden. Eftersom prognoserna under hösten har
förbättrats markant så har även stadens ekonomiska förutsättningar för de kommande åren påverkats positivt.
Genom skatteutjämningssystemet är det utvecklingen av skatteunderlaget i hela riket som styr storleken på
skatteintäkter och inkomstutjämning i respektive kommun. Stadens ekonomiska förutsättningar påverkas också
av kostnadsutjämningssystemet, som är en kostnadsneutral omfördelningsmodell mellan landets kommuner.
Mölndals strukturella förutsättningar i form av demografi och socioekonomi har förbättrats relativt riket, vilket
medför ett försämrat utfall för staden då ersättningarna från kostnadsutjämningssystemet kommer att minska.
Mölndals ekonomi påverkas också av ett ökat investeringsbehov, dels kopplat till befolkningsutvecklingen,
dels för att renovera eller ersätta äldre uttjänta verksamhetslokaler. Kommunen ska dessutom leva upp till de
krav som följer av statliga reformer samt möta eventuellt ökande krav på verksamhetens omfattning och kvalitet från exempelvis medborgare och brukare. Utmaningarna i verksamheten i kombination med ovan nämnda
problem medför att de behov av effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar som fanns före pandemin
i grunden kvarstår för att staden fortsatt ska kunna ha en god ekonomi med gynnsamma förutsättningar framöver. Detta framkommer även i stadens långsiktiga finansiella analys.

”

De behov av effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar som fanns före pandemin
kvarstår i grunden för att staden fortsatt ska kunna ha en god ekonomi med gynnsamma förutsättningar framöver.
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Megatrend: Globalisering
INTRODUKTION

Begreppet globalisering används ofta för att beskriva det ökade ömsesidiga beroendet mellan världsekonomier,
kulturer och människor. Värderingar sprids, skillnader mellan länder och människors levnadsvillkor minskar,
även om de fortfarande är väldigt stora. Gränsöverskridande handel, minskade tullar, ny teknologi samt flöden
av investeringar, människor, kapital och information är några faktorer som driver globalisering. Ofta delas
globalisering in i tre olika dimensioner: ekonomisk, kulturell och politisk. Det ökade utbytet och beroendet har
både positiva och negativa effekter.

VÄRLDEN

Världen blir mindre och möjligheterna att ta del av influenser och kultur från hela världen har exploderat
under de senaste decennierna. Globaliseringen har bland annat lett till en industriell utveckling i stora delar av
världen. Urbaniseringen har drivits på och den extrema fattigdomen5 har minskat. Med globalisering följer en
del negativa konsekvenser, såsom ökade skillnader mellan fattiga och rika, miljöförstöring, gränsöverskridande
brottslighet, större kriskänslighet och sjukdomsspridning. Ett militärt och säkerhetspolitiskt beroende skapas.
Sårbarheten i samhället ökar, inte minst i tider med internationell terrorism, cyberspionage och ett stort el- och IT-beroende.
Konflikter i världen får stora konsekvenser, samhällen raseras och människor
dör och drivs på flykt, vilket bland annat leder till migrationsvågor. De i sin tur
riskerar att bidra till polariserade samhällen, ökade klyftor, större utmaningar
och kostnader för att möta de människor som flyr och deras behov. Ekonomisk
migration förväntas fortsatt vara hög.

Motkrafter och inbromsning

Globaliseringen går i vågor. Motkrafter är bland andra ökad protektionism, nationalism och främlingsfientlighet. Maktbalansen i världen ändras, Kina och andra asiatiska
länder flyttar fram sina positioner. USA har i vissa avseenden klivit tillbaka och Ryssland utgör en osäkerhetsfaktor. Inom Europa har vi tydligt sett hur globalisering kan gå i vågor och hur motkrafter kan växa fram.
Brexit, Storbritanniens utträde ur EU, kan ses som ett exempel på det.
Spridning av virus och sjukdomar sker snabbare genom vårt globala resmönster. Större utbrott, som till
exempel coronapandemin, fungerar som en stark motkraft till globaliseringen genom att det påverkar handel,
resor och i förlängningen ekonomin starkt. Länder har också genom protektionism och nationalistiska ställningstaganden kring vaccinering förvärrat situationen då man inte fullt ut sett till de globala behoven av god
tillgång till vaccin. Även klimatkrisen kommer att ha påverkan på våra rese- och handelsmönster vilket kan
fungera som en bromsande kraft för globaliseringen.
Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har drivit på varandra. Nu kan man dock se att automatiseringen och det mindre behovet av arbetskraft till viss del bromsar den utvecklingen. Tillverkning har börjat
flytta tillbaka till högkostnadsländer, delvis som ett resultat av stigande löner i till exempel Kina. Inom industrin kommer vi troligen att se ett förändrat agerande framöver till följd av coronapandemin. Det blev tydligt
hur sårbar industrin är för avbrott runt om i världen bland annat till följd av det utbredda just in time-tänket och
sårbara produktionskedjor. Det kan antas förändra hur företag planerar och utlokaliserar sina produktions- och
inköpsprocesser i framtiden. Vi ser också hur svårt det är att starta upp leveranskedjorna, vi ser ökande priser
och brist på olika typer av varor, inte minst halvledare.

SVERIGE

Inom Sverige har globaliseringen i grunden förändrat förutsättningarna för näringslivet. Från mitten av
1980-talet fram till 2020 har exporten av varor och tjänster som andel av bruttonationalprodukten (BNP) ökat
från cirka 30 procent till cirka 44 procent. I dag är det möjligt att se hela världen som en spelplan för svenska
företag. Vi ser ett större utlandsägande inom svenskt näringsliv.
Den pågående pandemin har givetvis drabbat även Sverige, bland annat med ett sjunkande BNP. Återhämtningen har dock varit snabbare än förväntat och BNP-tillväxten är tillbaka på samma siffror som före pandemin.

9
5

Extrem fattigdom = att leva på mindre än 15 kronor/dag.

MÖLNDAL

Även svenska kommuner påverkas starkt av globaliseringen. I takt med att gränser suddas ut och vi ställs inför
utmanande situationer blir det viktigare att agera i sammanhang utanför kommungränsen. Förhållanden som
har sitt ursprung i globaliseringen, till exempel flyktingsituationen så som den såg ut 2015, klimatkrisen, effekter av världskonjunkturen och coronautbrottet är exempel på händelser som vi påverkas starkt av och inte kan
hantera på egen hand.
Det ska också poängteras att Mölndal även är med och medverkar till en globaliserad värld, bland annat
genom handel och klimatpåverkan.

Behålla och stärka attraktionskraften för näringslivet

För Mölndals del är det starkt internationaliserade näringslivet ett tydligt exempel på det ömsesidiga beroendet
av vår omvärld. I kommunen finns drygt 7 000 företag inom 500 branscher, varav life science är den största.
Inom Mölndal har vi fler än 400 exportföretag och drygt 550 importföretag. Närmare 300 företag är utlandsägda. Norge, USA och Tyskland är de dominerande ägarländerna. Det stora utlandsberoendet gör oss sårbara
för avbrott i den internationella handeln och för till exempel starkare protektionism, konflikter och global konjunkturnedgång.
Mölndals gynnsamma geografiska läge med tillgång till goda kommunikationer ger oss en god position för
att attrahera näringslivsetableringar. Vi ser en ökad global konkurrens kring spetskompetens. För att behålla
och utveckla det näringsliv som finns i staden behöver vi vara en attraktiv plats för företag och dess anställda
att verka och bo på. Den så kallade arbetsmarknadsregion (område inom vilket det tidsmässigt är rimligt att
arbetspendla) där Mölndal ingår förutspås växa från 1,4 miljoner invånare i dag till 1,8 miljoner år 2030. Av de
120 000 nya jobb som väntas skapas i Göteborgsregionen till år 2035 väntas drygt 9 000 skapas i Mölndal.
Den nya järnvägen som planeras för regionala snabbtåg mellan Göteborg och Borås kommer sannolikt att
få en station i Mölndal. På sikt finns det också en liten möjlighet att även de höghastighetståg som planeras
trafikera Stockholm–Göteborg kan stanna i Mölndal. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra och förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats. Stationen stärker Mölndals position
då upptagningsområdet för arbetspendlare breddas. Planen är att byggandet av sträckan ska starta någon gång
mellan 2025 och 2027 och att det sedan dröjer cirka tio år innan det är helt klart.

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Vilka är de viktigaste utmaningarna och möjligheterna som globaliseringen för med sig för Mölndals del? Hur
kan vårt arbetssätt utvecklas för att möta dem på ett effektivt sätt?
• Urbanisering hänger tätt samman med globalisering. Mölndal växer – hur kan vi arbeta för att göra det till en
attraktiv och hållbar plats att leva och bo på?
• Det finns en internationell konkurrens om företagsetableringar och spetskompetens. Hur behöver Mölndal
utvecklas för att även fortsättningsvis ses som en attraktiv plats för företag och arbetstagare att verka på?

LÄS MER

• Mölndals stads näringslivsstrategi 2019–2022.

KÄLLOR

• Peterson Institute for international economics, What is globalization? 2018, 2021.
• Mölndals stads näringslivsstrategi 2019–2022.
• Forskning.se, Antalet döda i krig det lägsta på sju år, 2019.
• Föreläsning Henrik Einarsson, Business Region Göteborg, 2020.
• Edited by Annabelle Mooney and Betsy Evans, Globalization, the key concepts, Routledge Taylor and
Francis Group 2007.
• Global dashboard for vaccine equity, 2021.
• Gao Shangquan, Economic globalization: Trends, risks and risk prevention, 2000.
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Megatrend: Demografisk utveckling
INTRODUKTION

Att hantera demografisk utveckling handlar i mångt och mycket om att se mönster och om att vara förberedd.
När stora årskullar lämnar sina barndomshem behöver det finnas bostäder och med många äldre behöver äldrevården dimensioneras utifrån det. Demografin sätter ramarna för både utgifterna och intäkterna.
Eftersom prognoser bygger på antaganden om framtiden finns alltid en viss osäkerhet. Bedömningarna kan
variera. En viktig insikt är att saker inte alltid förblir som de har varit och att mänskliga beteenden kan skifta
snabbt.

VÄRLDEN

Utvecklingen har gått från att leva korta liv i stora familjer till långa liv i små familjer. På vissa platser har
processen pågått under lång tid och vi ser hur det påverkar områden på en mängd olika sätt. Gapet mellan de
som lever längst och kortast minskar i världen. Utbredningen av människor som lider av undernäring sjunker.
Mänskligheten har det bättre på en rad punkter. Det är osäkert hur utvecklingen för den globala migrationen
kommer att se ut framöver. Något som dock är säkert är att vi blir fler äldre.

Prognoser

Tillväxttakten för jordens befolkning minskar trots att medellivslängden ökar och spädbarnsdödligheten minskar. De senaste 50 åren har antalet barn som föds per kvinna nästan halverats i världen. Snittet förväntas fortsätta att sjunka. Det är kopplat till välstånd, utbildning och kvinnors makt över att planera sitt barnafödande.
Enligt FN:s beräkningar kommer befolkningen att minska i över 50 länder under de närmaste 30 åren, bland
annat i Kina. Det får konsekvenser för ekonomin och för kompetensförsörjningen.

Figur: Procentuell befolkningsutveckling 2020 till 2050 enligt FN:s medelprognos. Gul innebär ingen förändring, grön
betyder ökning, röd minskning med gradering däremellan.
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MIGRATION

I dag finns få tecken på att migrationen i världen skulle minska. Krig, brist på livsnödvändiga resurser, naturkatastrofer och växande ekonomiska klyftor kan komma att sätta fler människor på flykt.
Mycket av den förväntade befolkningsökningen de kommande åren antas ske i Afrika, i många fall i några av
världens fattigaste länder. Strömmar från landsbygd till större städer, och ekonomisk och klimatrelaterad migration väntas öka. Många av Europas länder står inför en befolkningsminskning och en åldrande befolkning.

Städernas dragningskraft

I över 10 000 år har mänskligheten flyttat till städer. De har lockats av teknologi, ekonomi och specialisering.
För 20 år sedan var över halva jordens befolkning stadsbor och världens städer fortsätter att växa. Samtidigt är
det så att de växer mer till ytan än vad de gör till befolkning. Utbredningen kan leda till problem då den tränger
undan naturen, vilket kan ge konsekvenser för till exempel livsmedelsförsörjning och luft- och vattenrening. Så
länge exempelvis utbildning, tillväxt och service uppfattas som bättre i städer är det lätt att anta att urbaniseringen på ett globalt plan kommer att fortsätta.

SVERIGE

Av flera olika anledningar är demografiska frågor högaktuella i Sverige. Vi ser ett demografiskt gap som är ett
bekymmer både för samhällets finansiering och för kompetensförsörjningen. Den rådande pandemin sätter fokus på boende, livsvillkor och dödlighet. Människorna som ska utföra tjänsterna, producera det vi konsumerar
och skapa välståndet börjar bli för få. Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar. Andelen äldre
ökar. Det demografiska gapet sätter press på samhällsinstitutionerna. Det vi ser är en förskjutning i befolkningen där de äldre blir allt fler. Det föds inte tillräckligt med barn för att balansera den takt i vilken de äldre
grupperna växer. Snittåldern för förstföderskor ökar.
Den här utvecklingen har tidigare motverkats av en invandring som, oftast, innebär en föryngring av befolkningen. Sverige har historiskt kunnat dra nytta av invandring under år då efterfrågan på arbetskraft har varit
stor. I närtid har utmaningen legat i att se till så att människor som invandrat också matchas till de yrken där
behoven är stora. Under 2020 hade Sverige dock den minsta folkökningen på 15 år. Invandringen var mycket
låg, utvandringen var något högre än året före och antalet döda var högt. Invandringen till Sverige har minskat
varje år sedan 2016.

Arbetskraften

Det blir allt vanligare att äldre arbetar efter pensionsåldern, men det råder ändå en obalans mellan utbud och
efterfrågan på svensk arbetsmarknad. Ungdomar utbildar sig länge, vilket i sin tur leder till att de anländer till
arbetsmarknaden lite senare.
För att möta den här utvecklingen har Statistiska centralbyrån (SCB) i sin sysselsättningsprognos till 2040
beräknat att svenskarna behöver arbeta tre år längre för att vi behålla nuvarande välfärdsnivå. Frågan kan ramas in ytterligare genom att inse att de äldre nu i högre grad har god hälsa, god utbildning och lång erfarenhet.

Nya livsmönster?

I Sverige har det under 2000-talet blivit vanligare att flytta – men de flesta flyttarna går inte så långt. Åtta av tio
flyttar faktiskt inom samma kommun. När vi flyttar till andra kommuner tenderar större städer att växa. Många
människor har under pandemin sett möjligheter att sköta sitt arbetsliv på distans och därmed funderat kring hur
deras boendesituation ser ut. Samtidigt är det för tidigt att tala om en ny grön våg.

Covid-19 och medellivslängd

Under 2020 var folkökningen den lägsta på 15 år. Migrationsnettot var lågt och många avled som en följd av
covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten dog 7 752 personer fler än vad som tidigare prognostiserats.
I ljuset av pandemin upptäckte många människor innebörden av ordet överdödlighet. Det var framför allt
äldre män som avled i större utsträckning än väntat enligt Folkhälsomyndigheten. I vissa yngre åldrar var
det dock i stället lägre dödlighet. Sammantaget sjönk dock medellivslängden i Sverige tydligt, vilket inte har
observerats sedan 1968.

12

Medellivslängd är ett mått som inte bara är intressant att analysera under en pandemi. Det bär också på
kunskap om skillnader i livsvillkor beroende på socioekonomi. Under perioden 2012 till 2020 ökade skillnaderna något mellan högutbildade och övriga när det gäller medellivslängd. Under 2020 var skillnaden drygt
fem år både för kvinnor och män. Det finns också studier som pekar på hur covid-19 oproportionerligt drabbat
socioekonomiskt svaga grupper.

MÖLNDAL

Mölndalsborna är relativt unga, har hög utbildning och god inkomst. I framtiden finns mycket som talar för
att Mölndalsborna fortsatt kommer att vara yngre än riksgenomsnittet, men samtidigt vet vi att befolkningen
åldras.
Vi kan förvänta oss att den folkökning som Mölndal troligen har framför sig kommer från barnafödande av
vår stora grupp unga vuxna, inflyttning på grund av kommunens strategiska läge och långa liv bland välmående
äldre grupper.		

Diagram: Medelålder 2020 och prognosticerad
medelålder 2031, Sverige och Mölndal.

Diagram: Prognostiserad befolkningsstruktur 2031,
Mölndal och Sverige.

Ålder och socioekonomi

De kommande tio åren bedöms befolkningen öka i princip i alla åldrar. Mest väntas spannet 25–44 öka, med
en ökning på 4 877 personer. Även i åldrarna 55–69 år väntas ökningen vara stor och likaså bland barn. Det här
hänger ihop med vilka stora grupper som redan i dag bor i kommunen och antagandet om fortsatt hög inflyttning.
Andelen äldre invånare är låg i kommunen. Samtidigt har Mölndal, liksom många andra kommuner i Sverige, en stor kull av fyrtiotalister. I takt med att de blir äldre kommer nya behov att skapas. I framtiden är det
troligen så att våra äldre kommer att vara friska längre.

Hög rörlighet

I dag är det många som flyttar in och ut ur Mölndal årligen. Det är också många som arbetspendlar över
kommungränsen. Vi har ett strategiskt geografiskt läge med goda kommunikationer, attraktiv bostadsmarknad
och stark arbetsmarknad. De kommande åren kommer infrastruktursatsningar att göras vilka ytterligare stärker
kommunikationerna. Mycket talar för att den höga rörligheten av invånare kommer att fortsätta.
Enligt SCB:s beräkningar av tätortsutbredning i Sverige bor 95 procent av Mölndals befolkning i tätorten
Göteborg. Den administrativa gränsen som går mellan kommunerna är svår att upptäcka då städerna har vuxit
ihop. I detta perspektiv kan man se att många Mölndalsbor troligen identifierar sig som storstadsbor.
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ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Den framtida befolkningsutvecklingen medför att behovet av välfärd växer, samtidigt som skatteintäkterna
växer långsammare än kostnaderna. Hur kan vi möta den utmaningen? Om Mölndals stad inte kan göra allt
som görs i dag – vad ska prioriteras i vår verksamhet på längre sikt?
• Antalet unga och äldre Mölndalsbor ökar framöver. Hur påverkar det vår verksamhet? Hur kan deras behov
mötas?
• En växande befolkning medför också ökade krav på omhändertagande av grupper med omsorgsbehov utifrån
till exempel LSS och psykisk ohälsa. Hur kan vi möta de behoven?

KÄLLOR

• SCB, Befolkningsstatistik.
• Mölndals stad, befolkningsprognos.
• FN,”World population prospects 2019”, Prognos: ”medium variant”.
• SKR, ”Vägval för framtiden 3”, 2018.
• SKR, ”Vägval för framtiden 4”, 2021.
• Helsingborgs trend- och omvärldsanalys 2021, Allt fler unga och äldre, Helsingborg 2021.
• Västra Götalandsregionen, Trendanalys 2019.
• ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, ”Demografi och ekonomisk tillväxt”.
• Institutet för framtidsstudier, Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020, 2021.
• Forskning och framsteg, Här växer megastäder fram, Henrik Höjer, 2020.
• Forskning och framsteg, Ja, vi blir fler på jorden – men takten minskar, Henrik Höjer, 2019.
• Forskning och framsteg, Sambos lever längre, 2019.
• Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Varför minskar barnafödandet i Sverige?, 2019.
• Gunnar Wetterberg, ”Kurvans kraft: en bok om befolkningsfrågan”, 2011.
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Megatrend: Klimatförändringar
INTRODUKTION

De största hoten mot planeten och dess förmåga att upprätthålla våra samhällen är klimatförändringar och hot
mot biologisk mångfald, vilka är starkt sammankopplade. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att det med
största sannolikhet är människan som har orsakat de klimatförändringar vi ser.
Om utsläppen fortsätter i samma omfattning kommer de att ge upphov till förändringar med djupgående
konsekvenser för ekosystemen runt om i världen. Påverkan kommer att vara stor för människor, samhällen och
dess försörjningsmöjligheter.
Det finns en rad internationella mål, strategier och överenskommelser med syfte att minska utsläppen av
växthusgaser och att minska sårbarheten till följd av klimatförändringarna.

VÄRLDEN

Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är ett internationellt ramverk som påverkar oss både
nationellt och lokalt. Dess 17 globala mål har till syfte att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Rapporten ”2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling” visar att Sverige har
goda förutsättningar att nå de globala målen jämfört med många andra länder, men att flera utmaningar kvarstår. Flera av de nationella miljömålen uppnås inte med nuvarande åtgärder och det finns till exempel utmaningar kopplade till mål 12 om en hållbar konsumtion och produktion.

Parisavtalet visar vägen

Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas till långt under två grader, med målet att den
ska stanna vid högst 1,5 grader. För att nå dit slår IPCC fast att hela världen bör minska nettoutsläppen av
växthusgaser till i genomsnitt högst ett ton per person senast 2050. Minskningen måste ske i en sådan takt att
koldioxidutsläppen globalt halveras till 2030 jämfört med 2010. Det är alltså i hög grad ett mål som påverkar
Sverige och Mölndal.
2021 hölls COP 26 (FN:s klimatkonferens 2021) i Glasgow. Resultatet blev att länderna uppmuntras att skärpa sina klimatmål redan nästa år, stödet för klimatanpassning ska fördubblas till år 2025 och för första gången
omnämns fossila bränslens roll i klimatomställningen. I mötets samlingsbeslut finns skrivningar om utfasning
av subventioner till fossila bränslen, mer ambitiösa utfästelser om 1,5-gradersmålet och vikten av rättvis omställning.

Ambitiösa EU-mål

Målen i EU:s gröna giv om att ekonomin och samhället i EU ska bli klimatneutralt till 2050 har omvandlats till
bindande lagstiftning. EU har också tagit fram en strategi för klimatanpassning som utgör en långsiktig vision
för hur EU senast 2050 ska bli ett klimattåligt samhälle, som är helt anpassat till de oundvikliga konsekvenserna av klimatförändringarna.
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Overshoot day

86 procent av världens invånare bor i dag i länder med ett för högt ekologiskt
fotavtryck.
Den så kallade overshoot day inträffade 2021 globalt den 29 juli. Under årets kvarvarande månader lever vi över våra tillgångar. Det var 24 dagar tidigare än 2020
då datumet inföll den 22 augusti, sannolikt med anledning av coronapandemin.
Nu är vi tillbaka på 2019 års nivåer. För Sverige inträffade dagen den 6 april 2021.
Det svenska ekologiska fotavtrycket motsvaras av att vi skulle ha ungefär fyra
jordklot att leva på.

SVERIGE

I genomsnitt bidrar varje svensk till utsläpp av nio ton växthusgaser per år. Hushållen står för cirka hälften av
utsläppen. Transporter svarar för 20 procent, livsmedel för cirka 20 procent och boendet för ungefär 10 procent
av de totala nivåerna.
Svenskarnas utsläpp av växthusgaser behöver minska från nio ton till mindre än ett ton per person under
perioden 2040–2050 för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Miljömål

Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Sveriges miljöpolitik utgår från generationsmålet för miljöarbetet och från 16 nationella miljökvalitetsmål.
De är en viktig utgångspunkt för Sveriges nationella genomförande av FN:s Agenda 2030 och EU:s mål om
klimat och energi.
På viktiga områden som miljö- och klimatpåverkan från konsumtion samt ekosystemens återhämtning och
bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen i många avseenden åt fel håll. Under de närmaste åren
behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030.

Klimatpolitiskt ramverk

Riksdagens klimatpolitiska ramverk innehåller klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Sveriges
klimatmål är i paritet med Parisavtalets temperaturmål. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser, för att därefter uppnå att utsläppen är mindre än noll och halten av växthusgaser i atmosfären
sänks.
Klimatpolitiska rådet konstaterar att utsläppen av växthusgaser minskade något mer under 2019 än åren dessförinnan, men fortfarande långt ifrån i den takt som krävs för att nå noll nettoutsläpp 2045.
De tillfälliga utsläppsminskningar som skett under den pågående pandemin har endast marginell effekt på
den globala uppvärmningen, och på Sveriges förutsättningar att nå klimatmålen.

MÖLNDAL

Staden uttrycker i sina kommunfullmäktigemål att vi ska bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för
långsiktigt hållbar utveckling. En ny klimat- och energiplan för att minimera klimatpåverkan är under utarbetande. Mölndals stad står även bakom Västra Götalandsregionens Klimat 2030, vars målsättning är att ställa
om till en fossiloberoende region år 2030.
Som kommun har vi ett stort ansvar för att bidra till att miljömålen kan uppfyllas och se till att förutsättningarna finns för att Mölndalsbor, näringsliv, föreningar och alla som passerar vår kommun kan ta miljöhänsyn.
Staden kommer att behöva genomföra både direkta och indirekta insatser för att själv bidra till minskad miljöoch klimatpåverkan framöver.
Hur mycket behöver utsläppen i Mölndal då minska? En så kallad koldioxidbudget tydliggör de utmaningar
samhället står inför för att uppnå Parisavtalet. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår från de utsläpp av enbart
koldioxid som sker inom kommunens gränser. För Mölndals del visar en sådan budget att utsläppen behöver
minska i en takt om 17 procent årligen för att vi ska bidra till att nå tvågradersmålet.
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Klimatförändringarnas påverkan

Mölndals stad påverkas i dag, och med största sannolikhet i framtiden, av klimatförändringar i form av bland
annat översvämningar, höga temperaturer, torka och mer växlande väderförhållanden. Det ställer högre krav på
att säkerställa samhällsplanering och genomtänkt lokalisering av nybyggnationer för att förebygga tänkbara
klimatrisker. Även befintliga byggnader och verksamheter kan behöva ses över och åtgärdas för att skydda
både byggnader, infrastruktur, natur och människor.
Det finns en del verktyg vi kan använda oss av för att kunna stå emot klimatförändringar, till exempel att
främja biologisk mångfald och nyttja ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem
som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor, exempelvis rening av luft och vatten, produktion av livsmedel och energi samt lagring av kol. Insatser för att minska
utsläppen och insatser för att minska effekter av klimatförändringar förstärker varandra.

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Vilka är de viktigaste insatserna våra verksamheter kan göra för att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle?
• Mölndal växer – hur kan det säkerställas att planering och byggande bidrar till att skapa en robust och miljömässigt hållbar stad?
• Hur kan Mölndals stad stödja Mölndalsborna att göra klimatsmarta val och anpassa sig till det förändrade
klimatet?
• Hur kan vi systematiskt arbeta för att klimatanpassa så effektivt som möjligt?

LÄS MER

• Översiktsplan för Mölndals stad 2006, arbete med ny översiktsplan pågår.
• Grönplan, Mölndals stad, 2018.
• Naturvårdsplan, Mölndals stad, 2015.
• Dagvattenstrategi, Mölndals stad, 2016.
• Fördjupad miljömålsrapport 2019, Mölndals stad.
• Strategi för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Mölndals stad 2019–2022.
• Kommunernas klimatlöften 2021.

KÄLLOR

• Europeiska kommissionen, EU:s gröna giv.
• Europeiska kommissionen, Så ska den gröna given genomföras.
• Europeiska rådet, Rådet godkänner ny EU-strategi för klimatanpassning, 2021.
• Naturvårdsverket, Parisavtalet.
• Europeiska kommissionen, En europeisk klimatlag.
• Regeringskansliet, Mål för miljö och klimat, 2020.
• Regeringskansliet, Sveriges frivilliga rapport om arbetet med Agenda 2030 lämnas till FN, 2021.
• UN Climate change conference UK 2021, What do we need to achieve at COP 26?
• Naturvårdsverket, Vad är ekosystemtjänster.
• Klimatanpassning.se.
• Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Klimatstrategi, 2021.
• SMHI: Framtidsklimat i Västra Götalands län, 2015.
• Regeringskansliet, Klimatförändringarna på FN:s klimatmöte COP26 är avslutade, 2021.
• Klimatpolitiska rådet, Rapport 2021.
• Regeringskansliet, 2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, 2021.
• Naturvårdsverket, Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år, 2021.
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Megatrend: Värderingsförändringar
INTRODUKTION

Hur påverkas våra värderingar i ett samhälle som förändras snabbt, där globalisering och teknikutveckling gör
att fler får tillgång till information snabbare än någonsin? Flyktingkatastrofer, terrorism, sjukdomsspridning,
klimathot och säkerhetspolitisk oro skapar en osäkerhet inför framtiden. Vissa händelser får stort genomslag
i hela världen, som till exempel Metoo och Black Lives Matter (BLM). Företeelserna sprids i dag mycket
snabbare via effektivare nyhetsflöden och via sociala plattformar.
Skillnaderna mellan värderingar i olika länder minskar i takt med att människors livsvillkor närmar sig
varandra. Skillnader inom ett land kan dock göra att värderingar inom en generation eller mellan olika delar av
landet eller mellan olika stadsdelar blir större.

SVERIGE

Människor i Sverige vill göra sina egna individuella val. Det syns inte minst på följande bild, där undersökningen World Values Survey jämför länder utifrån olika värderingsperspektiv. Sverige placeras högst upp i
högra hörnet – som det land i världen där värderingar kopplade till valmöjligheter, jämställdhet, självbestämmande och medbestämmande värderas högst. Vi är också det land som är mest sekulariserat, religionen har
mycket liten inverkan på våra val och värderingar.
Vi har inte bara utpräglat höga individualistiska ideal, utan också solidariska och toleranta tankemönster,
byggda på en hög grad av tillit, både till andra människor och till samhället i stort.
World Values Survey har också undersökt värderingar hos invandrade till Sverige från utomeuropeiska
länder. Det visar sig att den gruppen känner en större stolthet för Sverige än den svenska populationen som
helhet och att de i stor utsträckning känner sig svenska.

Figur: World Values Survey 2020.
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Vad är viktigt för svenskarna?

I Sverigestudien mäts svenskars inställning till olika frågor. Den visar att trots att vi lever i en pandemi har våra
värderingar inte förändrats nämnvärt. Relationer har dock blivit viktigare, framför allt med fokus på familjen.
Medkänsla och förmåga till anpassning skattas högre än tidigare. Invandring/integration toppar listan över
viktiga samhällsfrågor, tätt följd av brottslighet och sjukvård. Brottslighet är också det som människor oroar
sig mest för, följt av miljö- och klimatfrågor.
Det finns undersökningar som visar på skillnader i hur kvinnor och män ser på den kommun de bor i. Kvinnor använder fler ord med positiv innebörd, såsom exempelvis utbildningsmöjligheter, entreprenörskap, miljömedvetenhet och mångfald. Bland kvinnor toppade ordet utbildningsmöjligheter listan medan det för männen
var ordet byråkrati.

Är demokrati inte längre en självklarhet?

Kairos Futures rapport ”Framtidens samhällskontrakt” (2020) visar att det inte är självklart att alla ser demokrati som det bästa systemet. En knapp fjärdedel av svenskarna är öppna för ”att ha en stark ledare som inte
behöver bekymra sig om riksdag och politiska val”. Mer än 40 procent kan tänka sig expertstyre. Var tredje
svensk anser att rätten att få rösta bör kopplas till ett kunskapskrav. Bland 16–25-åringar är den andelen 50 procent. Det är säkert flera faktorer som ligger bakom den förändrade synen på demokrati. Demokrati är ett trögt
system som agerar inom vissa territoriella gränser. Många, kanske framför allt ungdomar, känner att de stora
utmaningarna som till exempel klimatkrisen behöver lösas snabbt och kraftfullt och litar inte på att de demokratiska systemen kan tillgodose det. Det går att se en betydande nedgång i de yngre generationernas tilltro till
ekonomiska, sociala och politiska system, som exempelvis det egna landets regering, media och företag.
Vi har över tid sett ett minskat engagemang i till exempel politiska partier och föreningar. Engagemang i
samhällsfrågor kan dock ta sig andra uttryck, såsom klimatstrejker. Möjligen är det ett mer attraktivt sätt att
engagera sig i enstaka insatser i stället för ett mer långsiktigt och kanske förpliktigande medlemskap i till exempel en förening? Parallellt ser vi att näringsliv, föreningar och enskilda personer på olika sätt engagerar sig i
utvecklingen av samhället och kan komma att ta ett större ansvar i utförandet av gemensamma välfärdstjänster
i framtiden.

Mediekonsumtionen förändras

Nya mönster för hur nyheter konsumeras, sociala medier och dess filterbubblor påverkar hur vi ser på samhället och på vår möjlighet till inflytande. Nyhetsutbudet blir både bredare och mer selektivt
vilket kan leda till ökade klyftor i kunskap och deltagande i samhällslivet. Det kan
i sin tur riskera att leda till bristande tilltro till demokratins möjlighet att ta tillvara
den enskilda människans intressen. Speciellt ungdomar tar del av nyheter på ett
delvis nytt sätt med ett stort fokus på sociala medier.
Men hur ser de unga på framtiden och vilket samhälle kommer de att vilja
leva i?

Generation Z och Alpha – Vilka är de?

De två yngsta generationerna är kända som Z och Alpha. Båda generationerna
har präglats av den teknologiska utvecklingen. Valfrihet, individuell frihet, självförverkligande och allas lika värde har varit självklart för de här åldersgrupperna.
Generation Z – födda 1997 – cirka 2012:
För dessa ungdomar är moral, ordning och reda, trygghet samt sparande grundläggande ideal. En bra utbildning som ger möjlighet till ett bra jobb är viktig. Kraven på chefer och gott ledarskap är höga, men de har
själva ingen stor önskan om att axla en sådan roll. De känner ett stort ansvar för hållbarhetsperspektiven. Det är
genomgående i deras livsval, från var de arbetar till vilka företag de vill stödja genom att köpa deras produkter.
Många engagerar sig i klimatfrågan, i rättvisefrågor och kämpar för frihet och demokrati i världen. Det finns
också ett starkt engagemang i mindre skala: i lokalsamhället, i sina vänner, i bättre sätt att vara.
Generation Alpha – cirka 2012–2024:
Ännu har inte alla i generation Alpha sett dagens ljus, men 2025 förväntas Alpha vara den största generationen
någonsin. De antas bli sociala, globala och mobila eftersom de sannolikt kommer att jobba, studera och resa
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mellan olika länder och växla mellan flertalet karriärer. Många analytiker tror att generation Alpha kommer att
bli den bäst utbildade, den mest tekniskt avancerade och den rikaste generationen någonsinhittills. De är starkt
präglade av informationssamhället de är födda in i. För att nå dessa unga är video det effektivaste kommunikationsmedlet. De är dock inte intresserade av reklamkampanjer utan vill hellre lära känna själva varumärket och
dess värderingar. De inspirerar folkrörelser men tros inte själva komma att delta i dem i någon större utsträckning.
Både generation Z och generation Alpha har vuxit upp med ständig uppkoppling, sociala medier och med
vana av omedelbar behovstillfredsställelse. Psykisk ohälsa ökar i samhället. Ett prestationsinriktat samhälle
med höga krav och pressen från sociala medier kan vara en orsak. Allt fler unga anger att de upplever ångestproblematik. Deras barndom och ungdomstid har varit präglad av stor osäkerhet i världen. De har levt i
skuggan av terrorhot, finanskris, krig, klimathot och nu en pandemi. Dessa uppväxtvillkor förväntas skapa
en förväntan hos de unga att det offentliga ska ta ansvar för och säkra medborgarens trygghet. Förmodligen
kommer de att kräva mer kraftfulla beslut för att hantera klimatkrisen. Samtidigt ska individens rättigheter och
möjlighet till självförverkligande vara starka. Förväntningar på tydliga men samtidigt lyhörda ledare är höga.
Samhället behöver inte bara ta hänsyn till de yngre och deras förväntningar, det finns också en annan grupp
med delvis nya behov som tar allt större plats:

YOLD – Young olds

Äldre är överlag friska allt längre upp i åldrarna. De så kallade ”YOLDs” (Young olds) tar allt mer plats i
samhället. Begreppet har myntats i Japan, där det är personer i åldersgruppen 65–75 år som räknas till denna
kategori. De jobbar längre, är friskare och har bättre ekonomi än tidigare generationer. Dagens pensionärer har
en större och annorlunda förväntan vad gäller service och krav på kommunen än vad den gruppen hade för till
exempel 20 år sedan.

MÖLNDAL

I ungdomsenkäten LUPP 2021 uppger drygt 40 procent av ungdomarna att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen – men bara 16 procent i årskurs 8 och 20 procent i gymnasiet år 2 tror att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare. Det finns skillnader utifrån boendeområde: lägst tilltro till möjligheten att föra fram sina åsikter finns bland ungdomar som bor i Kållered. Nästan hälften av ungdomarna i båda
åldersgrupperna uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker. Som referenspunkt kan nämnas
att ungefär 70 procent av ungdomarna har ett ganska eller mycket stort förtroende för vuxna i allmänhet.

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Hur kan vi verka för att behålla och stärka demokratiska värden i samhället? Hur kan vi möta ungdomars
förväntningar på hur ett samhälle ska fungera och ta tillvara deras engagemang?
• Hur påverkas våra värderingar av de kriser vi har sett de senaste åren (såsom flyktingkris, klimatkris och
covid-19-pandemin)?
• Hur påverkas våra värderingar av den ökade mångfalden i samhället?

KÄLLOR

• Institutet för framtidsstudier, Migranternas röst, Bi Puranen, 2019.
• Institutet för framtidsstudier, World Values Survey, 2107.
• Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030, SKR 2018.
• Kairos Future AB, Framtidens samhällskontrakt, rapport 2019.
• Kairos Future AB, Generation Z och framtiden.
• Deloitte, Millenial survey, 2019.
• Sverigestudien 2020.
• Sverigestudien extramätning 2020.
• Mölndals stad, LUPP Mölndal 2021.
• Wikipedia, Generation Alpha.
• Bambora.com, Generation Alpha, En representation av framtiden, 2021.
• Kairos Future Framtidsdagen 2021, föreläsning 210617.
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Megatrend – Teknikutveckling
Trend – Användare driver teknisk utveckling⁶
INTRODUKTION

Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen där gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska
världarna blir alltmer flytande. I likhet med tidigare förändringar spås effekterna få omvälvande betydelse för
individer, företag och samhället som helhet. Till skillnad från tidigare teknikskiften är vi som medborgare i hög
grad delaktiga i omställningen. År 2020 hade 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet och över
95 procent av svenskarna mellan tolv och 75 år använder internet.
Rätt använd ger teknikutveckling och digitalisering oss möjlighet att uppfylla Mölndalsbornas behov på ett
effektivt sätt. Även om möjligheterna är stora finns det samtidigt utmaningar med den pågående och alltmer
accelererande teknikutvecklingen.

Ökat behov av säkerhet

Hantering och användning av data blir alltmer komplex och viktigare ju fler saker vi kopplar upp. Det ställer
bland annat krav på god styrning och kontroll, systematisk hantering av integritets- och säkerhetsfrågor liksom
etiska överväganden. Molntjänster och förflyttning av data mellan olika verksamheter, oavsett om det är i en
kommunal förvaltning eller över nationsgränser, gör att en verksamhet behöver ha kontroll och kunskap om
var deras data befinner sig och lagras och vilka som har tillgång till denna. Cyberkriminaliteten ökar i samma
takt som de nya användarbeteendena och den påskyndade digitaliseringen. Trender som ökar är bland annat
ransomware (utpressningsvirus) och överbelastningsattacker. Organisationer kommer därmed att behöva öka
budgeten för IT- och informationssäkerhet avsevärt.

Digital transformation = genomgripande verksamhetsomvandling i samband med ökad användning av modern
informationsteknologi.
Källa: Wikipedia

SVERIGE

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi har i dag en hög
IT-mognad, och inom EU ligger vi enligt vissa mätningar i topp avseende digitalisering i den offentliga sektorn.
Vi behöver utvecklas inom digital transparens och öppenhet.

AI och datadrivna beslut

Sveriges kommuner står i startgroparna för att börja använda data på nya sätt. Datadrivet beslutsfattande definieras som att använda fakta, mätvärden och data för att fatta strategiska beslut som är i linje med mål, målsättningar och initiativ.
Med IT-verktyg som använder artificiell intelligens (AI) och machine learning (ML) går det att verkställa
processer där användaren inte ens behöver mata in data – utan där din dator eller ditt system är tillräckligt
smart för att själv veta vilken information du har användning av.
I dag ges möjlighet till automatiskt beslutsfattande endast till statliga myndigheter. Sannolikt kommer det att
ändras så att det blir möjligt för kommuner och regioner att använda smart teknologi i sina myndighetsuppdrag
i större utsträckning än i dag.

Öppna data

Mängder av nya data skapas varje dag inom offentlig verksamhet. Det kan handla om skolresultat, trafikstatistik, geografiska data, demografi och mycket annat. Ofta lagras dessa i separerade ”silos” och det är svårt att få
en överblick över hur vi bäst nyttjar det som samlas in.
Att dela med oss och ge tillgång till denna data fritt till vad eller vem som helst på ett strukturerat och enkelt
sätt möjliggör och uppmuntrar till förbättrat samarbete, deltagande och innovation. Nyttjande av öppna data
från kommuner och myndigheter leder till att privata företag eller enskilda medborgare kan utveckla nya
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produkter som är till nytta för staden och dess medborgare. Öppna data kan verkligen, som många säger, kallas
det digitala guldet med den stora samhällsnytta och de praktiska tjänster det i slutändan möjliggör. Det finns
stora potentiella besparingar av till exempel tid och pengar att hämta hem om en större mängd data publicerades öppet. För en kommun kan det bland annat handla om hur man på ett tidigare stadium än i dag, via den data
som skolnärvaron och betygen ger, kan se om elever behöver extra resurser.
En rapport från OECD visar att Sverige är bland de sämsta OECD-länderna på att nyttja öppna data.

Användare driver teknisk utveckling

Digitaliseringen skapar nya vanor och förväntningar hos användarna. Det förändrar i sin tur kraven på alla
aktörer som har med människor att göra. Till skillnad från vid tidigare teknikskiften är kommunens användare
nu i högre grad delaktiga och drivande i utvecklingen.
En förändring är det pågående skiftet från centralt styrda lösningar till behovsskapade lösningar byggda på
standardiserade flexibla plattformar, som blir det nya normala.
Kraven på att kommuner och regioner skapar nya kontaktytor där medborgare samlat kan möta den offentliga
förvaltningen ökar, oavsett vilka interna resurser som berörs.

Figur: Utrymme för verksamhetsutveckling.

Höga förväntningar bland medborgarna

Majoriteten av medarbetarna inom välfärdsyrkena är
positivt inställda till den ökade digitaliseringen som sker
– både på arbetsplatsen (65 procent) och i samhället (68
procent). Knappt tre av tio invånare (27 procent) menar
att kommuner och regioner i stor utsträckning lever upp
till deras förväntningar på digital service.
Drygt varannan invånare (52 procent) ställer sig positiv
till vård, konsultation och behandling på distans med stöd
av digitala lösningar. Det är en lägre andel än vid den
mätning som genomfördes 2018. Nära sju av tio internetanvändare som är 76+ år har nyttjat någon e-vårdtjänst
under pandemin.
Ett tydligt och känt exempel av användardriven utveck-
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Figur: Andel som anser att kommuner och regioner
i stor utsträckning lever upp till deras förväntningar på
digital service, SKR 2020.

ling kommer från Jönköping 2005, där njursviktspatienten Christian Farman hade ett önskemål om att sköta sin
egen dialys, utan att behöva vara styrd av personalens möjlighet att ta hand om honom. Jönköpings sjukvård
vågade tänka användardrivet och lyssna på sina patienters förslag på hur man kunde förändra det befintliga arbetssättet. I dag sköter Christian sin dialys själv, han har eget passerkort till självdialyspaviljongen och kommer
ofta dit klockan sex på morgonen, vilket inte var möjligt tidigare eftersom personalen börjar först klockan sju.
Detta har i sin tur lett till att hälften av dialysavdelningen på sjukhuset nu är öronmärkt för patienter som sköter
dialysen på egen hand.

Digitalt utanförskap och polarisering

Det behöver finnas en medvetenhet om att ett digitalt utanförskap i samhället riskerar att skapa klyftor och
göra vissa utsatta grupper än mer sårbara. Vi behöver tänka på att också använda enkla tekniska lösningar eller
alternativa lösningar för att tillgodose olika gruppers behov. Grupper på arbetsmarknaden med låg digital kompetens riskerar att slås ut, med risk för ökad polarisering som följd.

MÖLNDAL

Digitalisering och teknikutveckling är nödvändigt för den offentliga sektorn, för att kunna bibehålla och
förbättra nivån på den framtida servicen. Det är viktigt för att klara av att möta de ökade kraven på välfärden,
och är en del av lösningen för att hantera det faktum att vi kommer att ha svårt att rekrytera vissa personalkategorier i framtiden. En digital strategi för Mölndals stad antogs under 2020. För att lyckas dra nytta av digitaliseringens effekter och vinster krävs resurser för att satsa på utveckling i dessa frågor. Många gånger är nyttan
stor på sikt, men kräver inledningsvis en stor insats av resurser. Hur samverkar vi med medborgarna för att med
hjälp av digitaliseringen skapa en effektiv verksamhet?

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Hur kan organisationen möta medborgarnas krav och behov på digital service? Hur ska chefer och ledare
arbeta för att digitalisera sin verksamhet?
• Hur kan din verksamhet effektiviseras och samtidigt stärka invånarnas livskvalitet?
• Hur involveras medborgare, företag och civilsamhälle i verksamhetens utvecklingsarbete?
• Ny teknik kräver kunskap både i beställning och utformande av tjänsten och i användandet av den. Hur
säkerställer vi att det finns nödvändig kompetens och andra förutsättningar bland chefer och medarbetare för att
effektivt kunna utnyttja de tekniska möjligheterna? Vilka hinder finns och hur kan de undanröjas?
• Hur kan problemet med digitalt utanförskap minskas?

LÄS MER

• Mölndals stad, Digitaliseringsstrategi 2021–2023.
• SKR Dela digitalt.
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• Internetstiftelsen, ”Svenskarna och internet 2020 – En årlig studie av svenska folkets internetvanor”.
• Kommittén för teknologisk innovation & etik, Syn på teknikutveckling inom offentlig sektor, KOMET årsrapport 2019:3.
• Göteborgs universitet, Statusrapport – digital mognad i offentlig förvaltning, 2020.
• SKR, Digitalisering i välfärden – attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter, 2020. Vägval
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Ökat behov av livslångt lärande
INTRODUKTION

De kommande åren väntas stora personalbehov uppstå inom kommunerna, främst på grund av att många i den
stora gruppen fyrtiotalister fyller 80 år och kommer upp i en ålder då allt fler behöver vård och omsorg. Antalet
barn och unga förväntas också öka, dock inte i samma utsträckning som i SKR:s tidigare prognoser. Tack vare
invandringen ökar antalet personer i arbetsför ålder. Tillgång till kompetens är inte bara avgörande för den
kommunala verksamheten utan också för att vi ska kunna behålla och utveckla vårt starka och diversifierade
näringsliv.
Den hotande kompetensbristen i vissa av våra verksamheter kan bland annat motverkas genom ett strategiskt
utvecklingsarbete kring livslångt lärande.

EU

Inom EU utreds möjligheterna till att ta fram en strategi för mikromeriter
för livslångt lärande och anställningsbarhet.
I Europa behöver allt fler kompetensutveckling för att överbrygga gapet
mellan sin formella utbildning och samhällets och arbetsmarknadens nya
behov och snabba förändring. Genom kortare utbildningar, som bedöms
efter gemensamma standarder, möjliggörs kompetensutveckling samtidigt
som personen arbetar.
Genom gemensamma standarder kan de översättas mellan branscher och
nationer.

Mikromeriter: Ett bevis på
resultat som har uppnåtts efter
en kort utbildning och som har
utvärderats på ett transparent
sätt. Det är ett sätt att visa att en
individ tillgodogjort sig en högre
utbildning med fokus på reell
kompetens.

SVERIGE

Livslångt lärande har en viktig roll i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, dels som ett
eget mål, dels som ett medel för att uppnå några av de andra målen. Sverige strävar efter att vara världsledande
inom omställningen till ett hållbart samhälle och ta tillvara de möjligheter som omställningen ger.
Livslångt lärande är också ett medel för ökad jämlikhet och inkludering, även om det i dag oftare används
som ett begrepp kopplat till samhällets snabba omställning och förändrade kompetenskrav.

Ökad utbildningsnivå i samhället

De senaste decennierna har utbildningsnivån i Sverige successivt ökat. Framöver förväntas den fortsätta att
öka, om än i långsammare takt än tidigare. År 2035 väntas 48 procent av befolkningen ha eftergymnasial
utbildning, år 2020 var det 43 procent. Kvinnors utbildningsnivå har ökat snabbare än männens och kvinnor
har i dag högre utbildningsnivå än männen. Om detta utbildningsmönster kvarstår kommer skillnaderna mellan
könen att öka ytterligare.

Ny teknik och nya kunskaper

I dag lever vi i ett informationssamhälle där information och kunskap ständigt förändras. Ny teknik, nya
kunskaper och globala strömningar påverkar vilka arbeten som finns och hur de utförs. Det skapar ett behov av
att hantera denna förändring. Vi behöver utveckling av digital kompetens, nya arbetssätt, kunskap att hantera
de regleringar som utvecklingen för med sig samt kunna hantera en ökande komplexitet i arbetsuppgifter. Det
finns redan nu tecken på en tudelad arbetsmarknad med behov av å ena sidan fler enkla arbetsuppgifter och å
andra sidan alltmer komplexa uppgifter. Dock verkar inget tyda på att det kommer att uppstå ett överskott av
kompetens, såsom ofta befaras i samband med snabb teknisk utveckling när maskiner, robotar eller artificiell
intelligens (AI) ersätter människors arbete.
Mycket kunskap är i dag en färskvara och behöver förnyas och uppdateras. Att gå en lång utbildning i unga
år kommer därmed inte att räcka framöver. Lärandet kommer att behöva ske kontinuerligt under arbetslivet.
Dessutom väntas en större flexibilitet och förändringstakt på arbetsmarknaden. Man kommer att byta yrke oftare och kanske flera gånger under livet. Drygt hälften av svenskarna tror att de om tio år kommer att arbeta med
ungefär samma sak medan tre av tio tror att de kommer att byta yrke eller påbörja en utbildning. Kvinnor tror
i högre utsträckning än män att de kommer att byta karriär.
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”

Att tala om lärande, i stället för utbildning, innebär en förflyttning av fokus från formell utbildning till
hur individer bearbetar sina erfarenheter till kunskaper, förmågor, attityder och värderingar vid varje
skede genom hela livet.
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

Formellt och informellt lärande

Lärande kan ske på många sätt. Genom digitalisering och AI tillgängliggörs kunskap, och utbildningsmetoder
förbättras och individanpassas.

Olika slags kompetenser

Formell kompetens:
Kompetens som en etablerad organisation, till exempel en utbildningsinstitution, en myndighet eller en
branschorganisation, har bedömt och dokumenterat i formella termer genom betyg, intyg, certifikat, legitimation etcetera.
Informell kompetens:
Social kompetens, problemlösningsförmåga och andra generiska förmågor. Ofta viktigt för anställningsbarhet
men svårt att bedöma och dokumentera på ett fungerande och rättvist sätt.
Reell kompetens:
Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har, oberoende av hur, när och var den har utvecklats.

Vem ska ansvara för det livslånga lärandet?

I och med ett ökat fokus på det kontinuerliga och informella lärandet väcks frågor om vem som ska ansvara för
lärandet. Hur ska den kompetens som personer tillgodogör sig i det dagliga arbetet värderas? Vinnova anger
i utredningen ”En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande” att det krävs ett nationellt system som
möter både individens, arbetslivets och samhällets behov av livslångt lärande.
”En av samhällets stora utmaningar just nu är hur detta livslånga lärande ska gå till och vem som har ansvar.”, menar RISE, Sveriges forskningsinstitut.
En viktig aktör är den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Ändringar i skollagen (juli 2022) säger att
komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning
i olika skeden. Komvux utvecklas därför från att främst ha varit till för dem som mest behövde utbildning till
att även inkludera yrkesverksammas behov av nya kunskaper.

MÖLNDAL

Framöver väntas eftergymnasial utbildning vara det som har starkast
efterfrågan. Det beror dels på att en större och åldrande befolkning
innebär ett ökat behov av arbetskraft inom välfärdstjänster såsom
skola och vård, dels på att det sker en utbildningsväxling när kompetenskraven ökar inom många yrken. Det här syns inom flera av
kommunens yrken, bland annat i skolan där de som i dag arbetar
som lärare utan lärarexamen förväntas ersättas av utbildade
lärare. I och med att antalet barn och unga förväntas öka och att
det är en oförändrad tillgångstakt på lärare, väntas brist på lärare
framöver. Samtidigt har Mölndals stad i dag en hög andel lärare
med lärarexamen, och ligger i en stor arbetsmarknadsregion, vilket ger ett bättre utgångsläge än vad många andra kommuner har.
Inom vård- och omsorgsyrken väntas tillgången på gymnasieutbildade inom sektorn minska, vilket ihop med stora behovsökningar
leder till brist på vård- och omsorgspersonal. Inom äldreomsorgen pågår
satsningar för att öka kompetensnivån, bland annat genom den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet, där medarbetare samt nya i yrket erbjuds utbildning till vårdbiträde eller
undersköterska.
Lokalt i Mölndal finns språkstödsutbildningar i syfte att stärka språkkunskapen just kopplat till arbetet. Detta
är ett exempel på att kommunen också har stor rådighet i frågan då kommunen dels har behov av kompetens,
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dels är utbildningsanordnare och också har invånare som söker arbete. Men det finns utmaningar inom bland
annat matchning och just utbildning. Inom GR-samarbetet (Göteborgsregionen) finns branschråd för några
verksamheter som fokuserar på gemensamma strategier i kompetensförsörjningsfrågan samt att knyta ihop
kommunernas och näringslivets behov av kompetens med utbildningsanordnare.

Utmaningar i näringslivet

Även inom näringslivet är bristen på kompetens stor. Företag i Västra Götaland uppger att det största hindret
för tillväxt just är att rekrytera personal med erfarenhet och rätt kompetens. Bristen på omställning mot ny teknik gör att det förändringstryck som finns inte kan mötas och därmed att utveckling hämmas. Samtidigt flaggar
Business Region Göteborg för att små och medelstora företag kan ha svårt att definiera sina kompetensbehov
och jobba med sin kompetensförsörjning på ett systematiskt sätt. Vidare finns ett moment 22 i att företag på
grund av högt tryck och personalbrist inte har tid att prioritera behövlig utbildning.
Sammanfattningsvis kommer, och behöver, lärande ske genom hela livet, genom kortare utbildningar, utifrån
näringslivets och samhällets snabbt förändrade behov – gärna med möjlighet att validera kompetens på ett
standardiserat sätt. Arbetsgivare kommer att behöva ta ett större ansvar för sina medarbetares, och därmed
samhällets, kompetensutveckling.

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Hur kommer vi att värdera olika former av kompetens framöver?
• Kvinnor tror i högre utsträckning att de ska byta jobb och de har högre utbildningsnivå. Vad betyder det inom
kommunal sektor med 80 procent kvinnor anställda?
• Kan pandemin med snabbare utveckling mot distansarbete och distansundervisning göra det lättare att nå
andra och nya grupper med utbildning, på andra sätt?
• Kommer en alltmer tudelad arbetsmarknad, med behov av å ena sidan allt fler enkla arbetsuppgifter och
å andra sidan allt mer komplexa uppgifter, att leda till ökad polarisering? Hur kan vi som kommun hantera det?

KÄLLOR

• SKR, Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport 2020.
• SCB, Trender och prognoser 2020. Befolkning, utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035.
• Omställningsfonden Bara varannan svensk tror sig jobba med samma sak om tio år, 2021.
• TRR, Framtidens arbetsliv är här.
• Vinnova, En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande, 2021.
• RISE, Livslångt lärande för framtidens arbetsliv, 2018.
• Kolada.se.
• Svenskt näringsliv, Stark framtidstro bland företagen i Västra Götaland – men bristen på arbetskraft oroar,
2021.
• Europeiska kommissionen, A European approach to micro-credentials, 2020.
• Regeringens proposition Komvux för stärkt kompetensförsörjning, 2019/20:105.
• Västsvenska handelskammaren, Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys.
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Nya livsmönster påverkar platsbundenheten
INTRODUKTION

Historiskt har människor flyttat dit jobben finns. Utvecklingen utgick från naturtillgångar som gruvor och
vatten, senare från industri och produktion och därefter från infrastruktur och kunskap. En urbanisering pågår
i hela världen och drivs främst av ekonomiska incitament där landsbygden inte längre kan förse befolkningen
med arbete, men också av klimatförändringar. Såsom redan har hänt i stora delar av världen effektiviseras jordbruket fortsatt och kräver mindre arbetskraft, men högre kompetens, vilket medför att människor söker arbete i
städer.

VÄRLDEN

Runt hälften av världens befolkning bor i dag i städer och till år 2050 väntas den andelen öka till cirka två
tredjedelar. Ökningen beror främst på att befolkningen i städer i Asien och Afrika förväntas växa.
I USA, men även i Europa, syns tendenser till att storstäder lockar allt mindre. Städer som New York, Los
Angeles och London hade under 2020 en ökad utflyttning medan inflyttningen till medelstora städer (med
USA:s mått mätt) ökade. Även de nordiska huvudstäderna hade 2020 en ökad utflyttning. Stockholm har i flera
år haft en negativ inrikes nettoflyttning där många söker sig till dess kranskommuner.

SVERIGE

I Sverige väntas kommungrupperna storstäder, pendlingskommun nära storstad samt större stad7 växa mest av
de olika kommungrupperna, med cirka 11 procent till år 2030 jämfört med 2020. Större städer förväntas växa
i samma takt som de senaste tio åren och växer därmed något snabbare än storstäder och pendlingskommuner
nära storstad.

Ungas prioriteringar

I en studie från AFRY (före detta ÅF) 2021, tillfrågades unga mellan 18 och 35 år, om sina boendepreferenser
utifrån utmaningar som coronapandemin, men också trender som urbanisering, digitalisering samt klimatförändringar. Undersökningen visar att en majoritet av de unga vill bo i städer med mindre än 100 000 invånare,
vilket kompletterar resonemanget ovan kring större städer. De viktigaste faktorerna anses vara arbete och
studier, prisvärda bostäder, närhet till familj och vänner samt tillgång till natur.

”

Unga vuxna ser att livskvalitén står att finna i mindre till medelstora städer. En tillvaro där livspusslet
går ihop och där naturen, stadskärnan och allt man behöver finns inom räckhåll.

Helena Paulsson, VP och chef för affärsområde Architecture & Design, AFRY

Är pandemin slutet på urbaniseringen?

Redan före coronapandemin fanns tendenser till att människor sökte sig bort från de allra största städerna.
Det tros bero på frågor som tillgång till bostäder och att det är stora årskullar som nu är i den ålder som söker
boende utanför storstäder.
”När pandemin väl är över har jag svårt att se att unga människor skulle ha ändrat sina preferenser. Det finns
dock en bra chans att de tio största kommunerna i Sverige efter Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att
växa likt i USA. På senare år har de städerna i Sverige fått tydligare urbana värden som större utbud av kultur
och restauranger”, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business
School.

I dag finns vissa jobb digitalt

Under pandemin uppmanades att alla som kunde skulle arbeta hemifrån. Hälften av befolkningens yrkesverksamma arbetade då hemifrån, heltid eller viss tid. De allra flesta som arbetat hemifrån under pandemin vill
fortsätta att göra det, men i mer begränsad omfattning.
Det medförde att behovet av att bo nära arbetet luckrades upp och att arbeta på annan plats än kontoret blev
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Större stad = kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.

vardag. Samtidigt verkar det finns ett sug tillbaka till kontoret. Kairos Future AB beskriver två motverkande
utvecklingsspår:
• En längtan efter kollegor och den sociala samvaron som en arbetsplats erbjuder. Denna åsikt återfanns även
i den interna enkät Mölndals stad gjorde bland dem som arbetade på distans. Medarbetarna ansåg sig sakna den
informella informationen, de mindre avstämningarna och det sociala sammanhanget.
• Skönt att slippa pendlandet. Även denna faktor och den flexibilitet det skapar i vardagen och för familjelivet framkom i Mölndals undersökning. I Mölndal ville medarbetarna framöver arbeta hemifrån 1–3 dagar per
vecka.

Kontorets roll

Vad blir då kontorets roll framöver och vilket arbete ska utföras där? Vad som sker på ett kontor i dag är inte
samma som det en gång var, då det arbete som skulle utföras bara kunde ske med kontorets förutsättningar.
Pandemin gav en skjuts åt att göra sitt arbete enbart digitalt. Samtidigt handlar en del arbete i dag om sådant
värdeskapande arbete som inte kan lösas på standardiserade sätt utan kan kräva kunskap, koncentration, kreativitet och samarbete med personer i och utanför organisationen. Kontorets roll blir då att skapa förutsättningar
för detta arbete.
Enligt en undersökning av Castellum eftersträvar kontorsanställda ett flexibelt arbetsliv. Vad som främst
lockar på kontoren är den sociala interaktionen med kollegor, följt av kontorets resurser såsom skärm, skrivare
och snabbt internet. De största nackdelarna som framkommer är att behöva pendla samt att gå upp tidigare på
morgonen.

MÖLNDAL

Under hösten 2021 visstidsanställdes Mölndals stads första medarbetare
som arbetar helt på distans, en studievägledare, vilket är ett av stadens
svårrekryterade yrken. Dock har en övervägande majoritet av stadens
anställda sådana uppdrag att de inte kan bedrivas på distans, som
till exempel inom förskola, skola, vård och omsorg samt teknisk
service.
Det finns många arbetsplatser i kommunen och ett starkt näringsliv. Mölndal är en inpendlingskommun där andelen som pendlar in
till kommunen för att arbeta är större än genomsnittet, liksom att
dagbefolkningen är större än nattbefolkningen. Om kontorets roll
ändras framöver och fler arbetar på distans kommer det att påverka
hur många som rör sig i Mölndal under dagtid. Det kan slå negativt mot
näringslivet, men innebär ett lägre tryck på kommunikationer. Det kan
också innebära utmaningar kring var personer ska få sin samhällsservice och
betala skatt. Har en person två boenden tenderar man att tillhöra och betala skatt
i sin stadskommun, medan samhällstjänster nyttjas på båda ställena. Mölndal är ingen sommarstugekommun
men likväl uppstår det utmaningar kopplat till fördelning av resurser mellan kommuner när invånare bor alltmer över administrativa gränser.

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Hur uppfattas Mölndal – som en del av storstaden Göteborg eller som den ”nära staden”? Vad innebär det
i relation till de tecken som finns på att många storstäder har ”växt klart”?
• Det finns många undersökningar som visar att människor delvis vill arbeta på distans även framöver. Undersökningarna genomfördes under rådande pandemi. Påverkar det dess resultat och hur mycket kommer vi att
arbeta på distans framöver i samhället i stort?

KÄLLOR

• EEA, Towards a more urban world, uppdaterad 2020.
• Dagens nyheter, Flykten från storstäderna under pandemin – global förändring eller kortvarig trend?, 2021.
• SCB, Sveriges framtida befolkning 2020–2030 ‒ län och kommungrupper.
• AFRY, Undersokning om hur unga vill bo och leva, 2021.
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• Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2021.
• Arbetslivet och kontoren, 2021.
• Castellum, Framtidens kontor, 2020.
• Intern enkät i Mölndals stad om distansarbete, våren 2020.
• SCB, Tätorter i Sverige, 2021.
• Mölndals befolkningsstatistik 2021.
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Ökad polarisering och utsatthet
INTRODUKTION

Termen polarisering kan rymma olika dimensioner. Det kan handla om skilda åsikter på den politiska skalan
eller skillnader i socioekonomiska villkor/ökade klyftor vilket i förlängningen kan leda till ett mer polariserat
samhälle. Enligt Nationalencyklopedin betyder polarisering ”skärpning av motsättningar”.

Politisk polarisering

Polarisering är en förutsättning för en väl fungerande parlamentarisk demokrati, Vi har traditionellt en låg grad
av politisk polarisering i Sverige, men nu ses tecken på ökat ideologiskt avstånd när det gäller frågor som rör
mångkultur, identitet, globalisering och migration. Vi kan vara i början av en trend mot ökad ideologisk polarisering, även om de nivåer vi uppmäter i dag inte är alarmerande eller unikt höga.

Förstärker dagens medielandskap polariseringen?

Polariseringen riskerar att förstärkas ytterligare av att samma information inte sprids till alla i samhället, olika
grupper sägs leva i sina egna ”filterbubblor”. I USA har forskning visat att utanförskapet ökar mest inom de
grupper som använder sociala medier minst. Det talar emot den vanliga uppfattningen att sociala medier bidrar
till polariseringen. Sannolikt är det parallella processer som båda kan förstärka polariseringen. Det finns också
en risk för ökad sårbarhet i samhället genom till exempel spridning av så kallade fake news.
Nästan en av fem amerikaner tar del av politiska och valrelaterade nyheter enbart på sociala medier. För
personer mellan 18 och 29 år är andelen 48 procent. Studier visar att de som i huvudsak tar del av politiska
nyheter i sociala medier har en väldigt låg politisk medvetenhet.
Hittills ses ingen utveckling mot att svenskarnas nyhetskonsumtion skulle förändras på ett sätt som tyder på
att polariseringen ökar. Andra aktörer än de traditionellt journalistiska tar förvisso större plats i nyhetsrapporteringen, men etablerade medier är fortfarande helt dominerande i det svenska nyhetsflödet. Bland traditionell
media ser vi i Sverige en koncentration av ägandet och en likriktning av det politiska budskapet, visar Demokratirådets rapport ”Polarisering i Sverige”.

SVERIGE

Polarisering i betydelsen att människor har skilda förutsättningar kan uppstå mellan kommuner, inom kommuner eller inom stadsdelar. Här diskuterar vi ett antal faktorer som kan kopplas samman med risken för ökade
skillnader i samhället och effekter av dessa.

Socioekonomi och utanförskap

Nära kopplat till ökade motsättningar i samhället är inkomstskillnader och segregation. Sverige tillhör fortfarande de länder som har en relativt jämlik inkomstfördelning, men skillnaden mellan rika och fattiga ökar. Den
utvecklingen förstärks över tid genom att de med lägst inkomst har en svagare inkomstutveckling än de med
högst inkomst.
Delegationen mot segregations (Delmos) årsrapport 2021 visar att segregationen i Sverige har ökat kraftigt
sedan 1990-talet. Rapporten visar att segregation inte begränsas enbart till storstäder. Höginkomsttagare och
låginkomsttagare är de grupper som lever mest segregerat.
Andelen fattiga barn ökar i Sverige. Fattigdom är vanligast bland de barn som lever med en ensamstående
mamma och/eller är födda utomlands eller har utrikesfödda föräldrar. Skillnaden i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda barn är större i Sverige än i övriga EU-länder. Det är procentuellt större risk att växa
upp i relativ barnfattigdom8 i Sverige än i övriga nordiska länder.
Utanförskap och utsatthet skapar lätt en negativ spiral som i förlängningen kan leda till ökad polarisering.
Förutom de rent socioekonomiska utmaningarna uppvisar utsatta grupper sämre hälsa och lägre skolresultat.
Personer som är beroende av välfärden har oftare än andra grupper en upplevelse av att ha mindre inflytande
och mindre delaktighet. De grupperna uppvisar också en lägre tillit till politiker och till samhället i stort. Det
kan skapa en grogrund för populism, misstro mot samhället och främlingsfientlighet.
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Med relativ barnfattigdom menas att barnen lever i familjer som har en inkomst på under 60 procent av medianinkomsten i landet. Även kallat låg ekonomisk standard.

MÖLNDAL

De flesta Mölndalsbor har goda socioekonomiska förutsättningar. Vi har en befolkning med hög utbildningsnivå som ökar över tid. Arbetslösheten är vanligtvis låg liksom andelen med låg ekonomisk standard och/eller
försörjningsstöd. Det finns inga tydligt utsatta bostadsområden utan utanförskapet finns insprängt i olika områden. Det gör det inte desto mindre viktigt att arbeta för att stärka situationen för utsatta Mölndalsbor och att så
långt det är möjligt motverka en samhällsutveckling som kan leda till ökad polarisering. Att som utsatt leva i
relativ fattigdom i ett välmående område utgör i många fall en extra påfrestning.
För att ge en bild av de skillnader som ändå finns mellan olika områden i Mölndal följer här en jämförelse mellan det högsta respektive lägsta värdet för olika faktorer i olika områden (områden på så kallad Nyko
3-nivå9). Det är inte ett och samma område som har högsta respektive lägsta värde, utan det är olika områden
för olika faktorer.
Högsta värde i ett område

Lägsta värde i ett område

Medelinkomst

556 000 kronor

359 000 kronor

Förvärvsgrad

91 %

81 %

Andel med eftergymnasial utb.

66 %

28 %

Andel barn 0–19 år

39 %

16 %

Andel äldre 65+ år

22 %

5%

Andel födda utanför EU/EFTA

17 %

2%

Andel med ekonomiskt bistånd

5,1 %

0%

Öppet arbetslösa

4,3 %

0,8 %

38 dagar

9 dagar

Ohälsotal
		

Tabell: Socioekonomiska variabler, Nyko 3-områden i Mölndal.

Utsatta grupper

I Mölndal är andelen hushåll med låg ekonomisk standard liten. Relativt få personer lever i hushåll vars ekonomiska standard understiger 60 procent av medianen i riket. Bland de som inte förvärvsarbetar är den största
gruppen personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
2,5 procent av Mölndalsborna fick försörjningsstöd någon gång under 2020, vilket är cirka hälften av genomsnittet för hela riket. Genomsnittet för utbetalt försörjningsstöd per invånare i Mölndal var ungefär 66 procent
av riksgenomsnittet. Antalet Mölndalsbor med försörjningsstöd ökade endast marginellt 2020 jämfört med
2019, pandemin till trots. Summan av utbetalningarna ökade dock med 16 procent under samma period. Andelen som är i långvarigt försörjningsstöd är dock hög i Mölndal. Under 2020 hade 43 procent av biståndsmottagarna haft bistånd tio till tolv månader under året. Bilden är att många av dessa lider av ohälsa och behöver
hjälp i kontakten med andra samhällsfunktioner som sjukvården och Försäkringskassan.
Under 2000-talet har det i Mölndal och i landet skett en tydlig minskning av behovet av försörjningsstöd
bland personer som är födda i Sverige eller etablerade i landet. Sedan mitten av 2010-talet har försörjningsstödet dock ökat i volym genom inflyttning av nyanlända som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.
Nära kopplat till ekonomisk ojämlikhet är bland annat skillnader i människors hälsa och skolresultat.

Hälsa

En god hälsa är viktigt både för individen och ur ett samhällsperspektiv. Det finns på gruppnivå ett starkt
samband mellan social position och hälsa. Överlag utvecklas hälsan i Sverige i en positiv riktning. Dock ökar
skillnaderna mellan olika gruppers hälsa. En av de viktigaste faktorerna för människors hälsa är utbildningsnivå. En i dag 30-årig Mölndalsbo med eftergymnasial utbildning förväntas ha en sex år längre återstående
medellivslängd jämfört med en person med lägre utbildning. Andra avgörande faktorer för hälsan är bland
annat uppväxtvillkor, yrke, ekonomisk situation och boendemiljö. Hälsan är generellt sämre i grupper med låg
socioekonomisk status, funktionsnedsättning, hbtq-identitet eller födda utomlands. Inte sällan bidrar diskriminering till den upplevda sämre hälsan hos dessa grupper.
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Nyko = nyckelkodsområden, delområden inom en kommun. Mölndal är indelat i 25 stycken Nyko 3-områden.

Generellt sett upplever Mölndalsbon en god hälsa. Tre fjärdedelar av 16–84-åringarna i Mölndal skattar sin
allmänna hälsa som god eller mycket god, vilket är något högre än i länet. Män mår i stort bättre än kvinnor
och yngre bättre än äldre.

Psykisk ohälsa

Ett utropstecken är ökningen av den psykiska ohälsan. Det är det främsta skälet till sjukskrivning bland både
kvinnor och män, i Mölndal och i riket. Stress, till följd av en övermäktig livssituation, är den vanligaste bakomliggande orsaken, vilket har ökat de senaste åren. Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av
Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa.
Tre av fyra svenskar har egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa.
Psykisk ohälsa ökar också kraftigt bland ungdomar. I resonemang kring detta bör man ha med sig perspektivet att ord kan ha olika laddning för olika generationer. Eventuellt kan det gälla ordet ångest, som möjligtvis
inte beskriver ett lika allvarligt tillstånd för de yngre generationerna. 73 procent av ungdomarna anger att de
har upplevt ångest under det senaste året. Ökningen sker bland såväl tjejer som killar, men tjejer rapporterar
psykisk ohälsa i högre grad än killar. Det finns en stressproblematik kopplat till prestationskrav i vissa grupper
med starkare socioekonomi. Svårare psykisk ohälsa är vanligast i socioekonomiskt svagare grupper liksom
bland unga med funktionsvariation, hbtq-identitet och utländsk bakgrund. Upplevda besvär och utsatthet i
barndomen ökar risken för att senare i livet få psykiatrisk vård.
Skolan är en av de arenor som är viktiga för att lägga grunden till ett jämlikt samhälle.

I ungdomsenkäten LUPP anger endast 22 procent av flickorna i årskurs 8 och 13 procent i gymnasiets årskurs 2
i Mölndal att deras hälsa är mycket bra. För pojkarna är andelen 51 respektive 38 procent. Stress och nedstämdhet
är de vanligaste orsakerna.

Klara skolan

Fullföljd skolgång är en nyckel till goda livsvillkor och god hälsa. I dag krävs ofta lägst gymnasieexamen för
att få goda förutsättningar på arbetsmarknaden.
Även om Mölndal har relativt homogena bostadsområden utan tydlig segregation skiljer sig faktorer som
påverkar skolresultaten åt mellan olika delar av Mölndal. Det avspeglas i skolornas resultat.
Elevers socioekonomiska bakgrund har betydelse för skolresultatet, varav den viktigaste faktorn är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Även barn till föräldrar med gymnasieexamen når sämre resultat än barn till föräldrar
med högskoleutbildning. Skolan lever inte upp till sitt kompensatoriska uppdrag: att ge alla elever, oavsett
förutsättningar, möjlighet att nå målen. Eleverna i de kommunala skolorna i Mölndal presterar något sämre än
förväntat utifrån våra socioekonomiska förutsättningar, men det har skett en positiv utveckling de senaste åren.

Diagram:
Skolresultat utifrån
föräldrars
utbildningsnivå,
Mölndal
2021.
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ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Hur kan vi främja sammanhållning i samhället och motverka polarisering? Vilka insatser behöver vi prioritera?
• Hur hittar vi och hur stöttar vi de utsatta grupperna i Mölndal?
• Hur kan vi tillsammans göra tidiga insatser som främjar barns och ungas goda uppväxtvillkor?

LÄS MER

• Statisticon, Den sociala kompassen, Mölndals kommun 2019.
• Livsvillkor i Mölndal – Sammanställning som underlag i fortsatt arbete för en socialt hållbar utveckling.

KÄLLOR

• SNS analys nr. 43. Sociala medier och politisk polarisering, 2017.
• OECD, Growing unequal?: Income distribution and poverty in OECD countries, 2017.
• OECD, Economic survey of Sweden 2017 samt OECD (2019): Income inequality.
• Pew research center (studie utförd oktober–november 2019).
• Statisticon, Den sociala kompassen, Mölndals kommun 2019.
• Livsvillkor i Mölndal – Sammanställning som underlag i fortsatt arbete för en socialt hållbar utveckling.
• Mölndals stad, LUPP Mölndal 2021.
• Skolverket statistik.
• Rädda barnen pressmeddelande 211027, Skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda i Sverige
är störst i EU.
• FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Sverige högst barnfattigdom i Norden.
• Piteå kommun Det nya normala – Omvärldsanalys 2020–2030, 2020.
• Uppsala kommun,Trend- och omvärldsanalys, 2021.
• Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige, Henrik Oscarsson, Torbjörn Bergman, Annika Bergström, Johan Hellström.
• Rapporten 2021: Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

33

Stigande förväntningar på välfärden
INTRODUKTION

Sannolikt finns det många olika uppfattningar om vad stigande förväntningar på välfärden innebär och hur det
påverkar kommunen. Rubriken är skriven som ett brett påstående. I vissa avseenden stämmer antagandet om
trenden och i andra är det inte lika tydligt åt vilket håll vi rör oss. För att sätta ljus på trendens innehåll och
tolkning är ansatsen här att beskriva vad vi vet, vad vi inte vet och hur det knyter an till vår bild av påståendet.

VÄRLDEN

På de flesta platser på jorden är människor i dag i olika grad påverkade av ny teknik. Välståndet ökar på många
platser. Tillsammans förändrar denna utveckling både våra möjligheter att påverka och kanske även våra attityder till välfärden.

Ny teknik skapar nya behov

På kort tid har många av våra vanliga sysslor blivit digitala, mobilt tillgängliga och förenklade. Vi lever i en
värld där produkter, tjänster och sociala interaktioner får plats i vår ficka vart vi än går. På flera sätt har vi vant
oss vid att snabbt och enkelt kunna få många av våra behov och förväntningar mötta.
Stora globala aktörer på teknikområdet driver utveckling som i sin tur påverkar andra. Mycket tyder på att
när en aktör höjer ribban inom en sektor, så skapas inte bara förväntningar inom det egna fältet, utan det sprider
sig även till andra områden. Medborgaren gör kanske inte skillnad på multinationella företag och lokala myndigheter när de ställer krav på produkter och tjänster. Möjligheterna att bygga relationer, påverka opinionen
och driva små som stora frågor är större än någonsin. Internet har gett många människor möjlighet att genom
sociala medier hitta nya sätt att utöva påverkan i sina syften. Både globalt och lokalt kan rörelser skapas som
får genomslag i exempelvis politiska eller sociala frågor.

SVERIGE

I framtiden förväntas den offentliga sektorn påverkas starkt av en demografisk och i förlängningen ekonomisk
utmaning. Kostnaderna för välfärden kommer att öka snabbare än intäkterna om inget dramatiskt händer framåt.

Demografi och kostnadsökning utan förklaring

Utvecklingen av Sveriges befolkning pekar mot att andelen äldre, som normalt sett kräver stora välfärdsresurser, blir allt större samtidigt som människorna i arbetsför ålder inte ökar lika snabbt. Ekvationen är svårlöst
som den är redan här, men det blir värre. Genom att sätta schablonmässiga prislappar på människor beroende
på deras ålder kan man prognostisera hur kostnadsutvecklingen kan komma att se ut. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) har i sina beräkningar sett att i Sverige så ökar kostnaderna inom välfärden snabbare än vad
som är demografiskt motiverat. I någon mening betalar vi kanske mer än vad vi borde. I vissa sammanhang
förklarar man det här med att det är förväntningarna som har ökat. Det går dock att exempelvis spekulera i om
det snarare handlar om en ökad ineffektivitet och/eller en ökad ambitionsnivå.

Medborgarfokus

Den offentliga sektorn jobbar för att möta de behov som medborgarna har och det märks. I SKR:s Innovationsbarometer kan man se att den viktigaste faktorn ”för att driva utveckling och förnyelse i verksamheten” inom
offentlig förvaltning är just medborgarnas behov och förväntningar.
När vi i kommunen och andra offentliga aktörer utvecklar vårt arbete så vänder vi oss mot dem som vi är till
för. Vi tolkar deras behov och omsätter det i förändringsarbete. Det är viktigt att förstå, när vi som är verksamma i kommunen värderar den här trenden så högt.

Lägre tilltro än våra grannar

Banken SEB gör årligen en undersökning om hur trygg befolkningen är med välfärden inom olika områden.
Sveriges välfärdsindex ligger stabilt under våra nordiska grannländer. I diagrammet på nästa sida syns en
sjunkande trend fram till 2014, därefter har det stabiliserats på en högre nivå.
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Tillit, förtroende och pandemi

Mellanmänsklig tillit och tilliten till samhällsinstitutioner kan kopplas till attityder om offentliga prioriteringar och skattevilja. Ibland beskrivs det som avgörande
för ett lands välfärdssystem. I Sverige och Norden är
tilliten stabil på en hög nivå.
Förtroendet för samhällsinstitutionerna i Sverige
har över tid varit stabilt enligt de undersökningar som
SOM-institutet10 gör. I vissa fall har det även ökat
under pandemin, vilket gäller exempelvis sjukvården
och skolan. På frågan om hur vi tycker att verksamheterna fungerar är betyget över lag gott. Svenskarna
som helhet känner tillit till och är positivt inställda till
Diagram: Välfärdsindex i Norden, SEB.
välfärden. Men i vissa grupper ser det annorlunda ut.
Den mellanmänskliga tilliten är lägre och minskande i vissa grupper – i de socialt utsatta grupperna. Personer
som beskriver sin hälsa som dålig, lågutbildade, arbetare, invandrare, arbetslösa och unga har enligt SOM:s
undersökningar lägre tillit. Det pekar på hur den offentliga sektorn faktiskt möter olika attityder beroende på
hur utsatt befolkningen är. Högutbildade med god inkomst och hälsa är mer positivt inställda.

MÖLNDAL

Befolkningens sammansättning påverkar vilket fokus kommunen har på sina verksamheter. Medborgarnas
ökade möjligheter till insyn och valmöjligheter har gett verksamheter möjlighet att på ett tydligare sätt tolka
förväntningarna. Det finns dock få bevis på att människors förväntningar på välfärden på lokal nivå skulle ha
stigit.

Befolkning, inkomster och utbildningsnivå

Mölndal har i dag 70 000 invånare och många av dem
är i arbetsför ålder, har hög utbildning och goda
inkomster. Över tid ökar både inkomster och utbildningsnivå. Utvecklingen gäller både nationellt och
i Mölndal.
En befolkning med hög utbildning och stigande
inkomster kan innebära större krav på välfärden
i stort och i kommunerna. Genom en minskad auktoritetstro och ökad jämlikhet kan man anta att många
vågar framföra sina åsikter och förväntningar på kommunen.

Insyn, jämförelser och valfrihet

Individens valmöjligheter gör att vissa delar av välfärden i dag befinner sig i ett sammanhang där marknads- Diagram: Förändring i inkomster och utbildningsnivå,
mässiga principer styr allt mer.
Mölndal och riket.
Allt mer information blir tillgänglig digital. Vi kan
enkelt jämföra produkter, tjänster, upplevelser och kommuner. På det här sättet har dagens medborgare större
påverkan på vissa offentliga institutioner än tidigare, vilket sannolikt synliggör förväntningar i högre grad.
Det finns också lagstiftning om rättigheter och valfrihet som lätt skapar ett tryck på det offentliga.

Mölndalsbornas attityder

Statistiska centralbyrån (SCB) utför årligen en medborgarundersökning där kommuninvånare tillfrågas om hur
de ser på sin kommun. Några av frågorna handlar om förväntningar.
Det finns ingenting i medborgarundersökningen som pekar på att förväntningarna stiger snabbare än kommunernas förmåga att möta dem. Sett till de senaste tio åren verkar snarare uppfattningen vara relativt stabil i
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riket, och till och med visa på en viss positiv utveckling i Mölndal. Ett allmänt känt problem på området
för enkätundersökningar är ett sjunkande intresse för
att delta. Svarsfrekvensen blir ofta låg, vilket är ett
problem när man vill veta vad medborgare tycker. Det
är svårt att veta exakt vad befolkningen tänker, men det
verkar inte som om förväntningarna stiger i Mölndal.

Vems förväntningar?

Utifrån det som beskrivs här går det inte att på ett
enkelt sätt säga att förväntningarna på välfärden stiger
i allmänhet. Kanske är det så att de förändringar som
välfärden ställs inför tolkas som stigande förväntningar? Det handlar om nya utmaningar. I andra fall får
små exempel fungera som bevis för större påståenden. Diagram: Resultat medborgarundersökning, Mölndal och
Samtidigt går det att peka på problem som behöver
övriga kommuner.
uppmärksammas.

Den som ropar högst

Mycket pekar på att teknisk utveckling leder till att enskilda individer har större möjligheter att informera sig
själva och påverka tillsammans med andra. Gör man en koppling mellan det och socioekonomins eventuella
roll för förväntningar så finns vissa risker. Tänk om de som ropar högst får större inflytande än andra?
Risken finns att ekonomiska och sociala klyftor i samhället förvärras av ojämlik kravställning och påverkan.
Det kan vara så att de personer som är mest utsatta i samhället är mest negativt inställda till välfärden, samtidigt som de i minst utsträckning gör sig hörda.

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Hur ska vi möta stigande förväntningar på kommunal service hos alltmer medvetna invånare i kombination
med att de kommunala resurserna minskar?
• Hur kan vi säkerställa att vi möter alla grupper i samhället på ett likvärdigt sätt?
• Hur kan vi bli bättre på att få balans mellan det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet i våra prioriteringar?

KÄLLOR

• SCB, statistik om inkomster, utbildning och medborgarundersökning.
• Helsingborgs kommun Ökande förväntningar - Trend- och omvärldsanalys, 2020, 2021.
• SKR, Ekonomirapporten, 2017–2020.
• SKR, Välfärdens långsiktiga finansiering, 2021.
• SKR, Vägval för framtiden 3, 2018.
• SKR, Vägval för framtiden 4, 2021.
• SKR, Innovationsbarometern, En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet, 2019.
• SKR, Välfärden i siffror, 2019.
• World economic forum,The fourth industrial revolution – what it means and how to respond, 2016.
• SOU, Digitaliseringens effekter på individ och samhälle, SOU-2016 85.
• Digital McKinsey, Insights issue 3, 2018.
• Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2019.
• SEB, Välfärdsbarometern, 2014–2021.
• SOM-institutet, Svenska trender 1986–2020.
• SOM-institutet, Svenska folket betygsätter offentlig förvaltning, 2021.
• SOM-institutet, Svenska förtroendetrender, 1986–2020.
• SCB, Statistik över tillit och förtroende, öppna data.
• Sören Holmberg och Bo Rothstein, Minskar mångkulturella samhällen den sociala tilliten?, 2020.
• Forskning.se, Göteborgs universitet, Den svenska tilliten har inte påverkats av ökad mångkultur, 2020.
• Region Halland, Tillit – ett kunskapsunderlag av Region Hallands lokala nämnder, 2021.
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Komplexa samhällsutmaningar
INTRODUKTION

Samhället förändras i en allt snabbare takt och de komplexa samhällsutmaningarna kan komma att öka framöver. Några exempel som vi har märkt av de senaste åren är integrationsfrågan, covid-19 och klimatkrisen,
upplevd otrygghet och polarisering. Gemensamt för dessa utmaningar är att ingen ensam aktör har egen
rådighet eller är ensam ansvarig. Utmaningarna har flera dimensioner, är svåra att definiera och därmed svåra
att lösa. Det står klart att samverkan är en nyckelframgångsfaktor för att tackla utmaningarna. Följande text
behandlar förslag på hur samverkan kan underlättas både mellan organisationer och inom en organisation.

SVERIGE

Samhällets institutioner som vi känner dem i dag byggdes upp under industrialiseringen, alltså för mer än 100
år sedan. De utformades i första hand för att tjäna samhället, till exempel skulle skolan producera medborgare
som efter genomförd skolgång snabbt kunde börja arbeta i industrin. Människan var inte i centrum. Att bryta
dessa organisationsgränser för att samlas kring gemensamma utmaningar utifrån ett individperspektiv har visat
sig vara svårt.

Samverkan

Samverkan ses som en lösning av många, både inom och mellan
organisationer. Det kan dock vara ett trubbigt verktyg då det allt
som oftast kan leda till oklar ansvarsfördelning och ökad byråkrati. Det är också svårt att följa upp och utvärdera hur arbetet
har gått.

Svårt men inte omöjligt

Samverkan kring komplexa samhällsutmaningar mellan olika
organisationer kräver tydlig ansvarsfördelning. Att fler deltar gör
att det kan upplevas som otydligt vem som har ansvar för vad och
vad som förväntas av den egna organisationen. För att möta dessa
utmaningar behöver samverkan organiseras, styras och ledas på ett
tydligt sätt. Annars finns det en överhängande risk att olika aktiviteter i olika
organisationer sker utan en gemensam riktning.

Checklista vid organisatorisk samverkan:

• Bygg samverkan på formell grund.
• Beskriv vad som ska uppnås i samverkansarbetet.
• Identifiera och beskriv vilka roller och vilket ansvar som olika aktörer i arbetet har.
• Klargör vilken aktör som samordnar, administrerar och följer upp samverkansarbetet.
• Kom överens om finansieringen och verka för ett gemensamt finansiellt ansvarstagande.
• Kom överens om en beslutsprocess.
• Följ upp och utvärdera kontinuerligt för att nå ett lärande i organisationen.

Samverkansstrategier

Är en lösning att göra större organisationsförändringar? Svaret på den frågan är enligt aktuell forskning från
Lunds universitet troligen nej. Större förändringar av organisationer är kostsamma och tar mycket tid i anspråk.
Resultatet är heller inte garanterat positivt. Ett billigare sätt att försöka slå sönder våra stuprör är att applicera
ett mer samarbetsorienterat tanke- och arbetssätt. Nedan följer en kortare beskrivning kring fyra bevisade11
framgångsrika strategier för att bryta sönder stuprör och uppmuntra gränsöverskridande arbete vilket kan hjälpa oss att tackla de komplexa samhällsutmaningarna.
1. Stöd och utveckla kulturmäklare.
Kulturmäklare agerar som broar (eller häftmassa) som får andra medarbetare att samarbeta. Genom att agera
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som en bro med kunskap kring båda sidors ämnesområden får man medarbetare att samarbeta på ett helt annat
sätt än i arbetsvardagen.
2. Uppmuntra människor att ställa frågor på ett öppet, opartiskt sätt som verkligen utforskar andras
tänkande.
Både chefer och medarbetare ska uppmuntras att ställa frågor som Varför? Tänk om? och Hur skulle vi? Om
de uppmuntras att ställa dessa typer av frågor kommer de med tiden att bli mer nyfikna och lära sig mer om hur
andra i organisationen tänker, vilket underlättar gränsöverskridande samarbete inom staden.
3. Få människor att aktivt inta andras synpunkter.
Ledningen bör uppmuntra medarbetare att inta andras synpunkter/ståndpunkter. Genom att göra det ökar
chansen att man verkligen förstår hur den andre tänker, vilket bidrar till ett kollektivt lärande. Ett sätt att göra
detta på rent praktiskt är att bjuda in till gränsöverskridande dialoger där medarbetare från olika förvaltningar
eller avdelningar möts och pratar om gemensamma problem.
4. Bredda medarbetarnas perspektiv till att omfatta mer avlägsna nätverk.
Medarbetarna bör uppmuntras att gå med i nätverk utanför organisationen. Genom att stödja nätverkande kan
framför allt chefer inom staden hjälpa sina medarbetare att få tillgång till nya kunskapsområden och att lära sig
av människor som tänker annorlunda än dem. På det sättet kan nya samarbeten skapas och andras kompetenser
användas.
Exempelvis erbjuder SKR:s ”Dela digitalt”12 många möjligheter kring samarbeten med andra aktörer runt om
i landet.

Nya verktyg

Att ta del av andras kompetens, som beskrivs ovan, är en god grund för att staden ska kunna bemästra fler
komplexa utmaningar. Men hur ser det ut när kompetenserna ska samarbeta i till exempel projekt för att driva
innovation? Behövs det ett mer agilt tankesätt för att staden verkligen ska nyttja den kompetens som finns på
bästa sätt?
Agilt arbetssätt kan beskrivas som att en process där man arbetar med delleveranser i korta cykler. Man
testar, analyserar och förbättrar dem efterhand i stället för att fokusera på en stor slutleverans. Det agila tankesättet går att applicera på projekt men också rent allmänt i verksamhetsutveckling. Förutom att arbeta mer agilt
kan även ett ökat processarbete gynna samarbetet över funktionsgränserna.
Nedan följer en kort beskrivning av det agila tankesättet komprimerat till fyra principer:
1. Förvänta dig, och välkomna förändring: Mycket tyder på att förändringstakten kommer att öka. Att
välkomna och hantera förändringstakten kommer att vara en framgångsfaktor.
2. Ersätt resursfokus med kundfokus: Medarbetaren och medborgaren är alltid i fokus. Resurserna bör
organiseras runt dessa.
3. Testa och inhämta feedback: Våga testa innan det är färdigt och utveckla tjänster tillsammans med dem
som tjänsterna är till för.
4. Gå från kontroll till förtroende: Utveckla avdelningsöverskridande, självorganiserande team som bryter
stuprören. Om teamen får rätt förutsättningar kommer de att ha egna drivkrafter att lösa utmaningar.

Användarresa

Oavsett hur mycket samarbete eller agila arbetssätt som etableras i staden kommer det aldrig att bli helt lyckat
om vi inte involverar dem som vi faktiskt är till för, våra kommuninvånare, brukare eller kunder. När tjänster
och service utvecklas för att möta komplexa problem behöver den stå i fokus som faktiskt ska använda tjänsterna i slutändan.
Ett sätt att involvera medborgarna mer är att arbeta med så kallade användarresor. Genom att förstå processen en person går igenom före, under och efter användandet av en tjänst kan tjänsten utformas för användarens
behov. Användarresan är ett visuellt verktyg som visar den nuvarande eller framtida helhetsupplevelsen av en
tjänst. Den utgår från den som ska använda en tjänst, och pekar särskilt ut både smärtpunkter och höjdpunkter
för de olika användarna.
Genom att intervjua medborgaren/brukaren/kunden om dennes upplevelser före, under och efter användandet
kan tjänsten utformas så att den på bästa sätt matchar det som denne efterfrågar.
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MÖLNDAL

Samverkan mellan organisationer är alltså inte helt enkelt. Men hur ser det ut kring samverkan över funktionsgränserna kring komplexa samhällsutmaningar inom staden i dag?
Följande citat från en ledamot i kommunfullmäktige sammanfattar det bra: ”Det finns en otrolig vilja från
både politiken och tjänstemannasidan att bryta dagens stuprör men båda sidor känner en frustration över att
ingenting händer”.
Det finns givetvis en del lyckade exempel inom organisationen, men som citatet ovan pekar på behöver mer
göras för att bryta upp de berömda stuprören som kontinuerligt lyfts fram som ett hinder för samarbete och
samverkan.
Det finns också mer att göra inom stuprören, tillitsbaserad styrning som staden börjat utforska är ett exempel
på detta. Digitalisering/innovationsarbete är ett annat exempel.

ATT FUNDERA VIDARE PÅ

• Vilka bra exempel har ni på samverkan i er egen verksamhet? Vad har varit framgångsfaktorer?
• Vad behövs för att utveckla en effektiv samverkan? Vilken typ av samverkan skulle era medborgare/brukare/
kunder ha behov av?
• Känner ni er nyfikna på ett mer agilt arbetssätt? Vad krävs i så fall för att ni ska arbeta med det?
• Vilken kunskap finns kring användarresor i er verksamhet? Hur kan ni göra för att öka den?
• Hur kan en systematik kring samverkan byggas upp? I dag är den oftast personbunden. Om exempelvis en
nyckelperson som har ett uppbyggt nätverk slutar sin anställning finns det en risk att arbetet faller i glömska
och man måste börja om på ny kula.

KÄLLOR

• Harvard business review, Cross-Silo leadership, 2019.
• Innovationsguiden, metodmallar.
• Kairos Future AB, What's NXT – Framtidens digitala organisationer är agila, 2021.
• SKR, Vägval för framtiden 4, 2021.
• SKR, Att hantera komplexa samhällsutmaningar – organisera, styra och leda i samverkan, 2020.
• Johan Alvehus, Tommy Jensen, Organisation, 2020.
• Klara Palmberg Broryd, Komplexitet, 2020.

39

Slutord
Vi hoppas att den här rapporten ska ge kunskap och väcka tankar och nyfikenhet kring de möjligheter och
utmaningar som framtiden kan bjuda oss och hur vi kan ta oss an dem. Förhoppningsvis kan den bidra till att
ge fler en gemensam bild och skapa intressanta diskussioner.
Vår förhoppning är nu att du som läsare har tagit till dig analysen på ett sätt som passar dig och dina behov.
Är du medarbetare i Mölndals stad kan du diskutera dessa frågor vidare i till exempel din arbetsgrupp.
Kontakta din chef eller någon av nedanstående personer för mer information om de möjligheterna.
Mer information om vårt arbete med trend- och omvärldsanalys hittar du på www.molndal.se/omvarld
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