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Vad är en trend?
Megatrend: En övergripande utveckling 
som vi har begränsad möjlighet att 
påverka.
Trend: En utveckling som är mer på-
verkbar och avgrånsad och som ändrar 
förutsättningar för människor.

Syfte med trend-  
och omvärldsanalysen
•  Vara ett kunskapsunderlag i plane-
ringsprocessen för nämnder och bolag  
i Mölndals stad.
• Kunna bidra i verksamhetsplanering  
i stadens förvaltningar och bolag.
• Fungera som underlag för kompetens-

utveckling för anställda i Mölndals stad 
och personer som är intresserade av de 
utmaningar och möjligheter vi står inför.
• Bidra till en ökad handlingsberedskap 
och framförhållning.
• Ge en samlad bild och ökad kunskap 
om relevanta sammanhang för våra 
verksamheter.
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Inledning
Välkommen att ta del av Trend- och omvärldsanalysen för 
Mölndals stad 2021. Varje dag funderar medarbetare och 
verksamheter på hur de bäst kan förhålla sig till förändringar 
i omvärlden, men det har inte tidigare gjorts en analys med 
perspektivet hela Mölndals stad. 

Trender i vår omvärld påverkar oss på olika sätt. I många 
fall sker förändringar i en allt snabbare takt. En del har stor 
betydelse på kort sikt, en del på längre. Vissa trender kan vi 
påverka själva, vissa behöver vi ”bara” förhålla oss till. En del 
har karaktären av ett hot, vissa av en möjlighet. 

Metod
I denna första analys har vi utgått från material som Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram tillsammans 
med konsult- och analysföretaget Kairos Future AB. De har 
identifierat fem megatrender och 13 trender som påverkar det 
kommunala uppdraget mot 2030. För att göra arbetet hanterligt 

i omfattning har stadens ledningsgrupp prioriterat bland dessa 
trender utifrån vad som är särskilt relevant för Mölndals stad. 
Utifrån deras analys har vi arbetat vidare med fem stycken 
trender.

De fem megatrenderna är övergripande, i många fall globala 
krafter, som påverkar oss på kort och lång sikt. De har påver-
kan på invånarna, företagen, ekonomin, miljön och samhället. 
Vi har dock en begränsad möjlighet att påverka dem.

De andra trenderna är, till skillnad från en megatrend, mer 
påverkbara, geografiskt avgränsade och påverkar delar av 
samhället. 

Trender går förstås också i varandra och har effekt på varan-
dras utveckling.  

Trend- och omvärldsanalysen finns i två versioner – en 
fylligare rapport och denna lite kortare form där megatrender 
och trender presenteras översiktligt. Till analysen kommer det 
också att finnas ett arbetsmaterial för att göra det möjligt att 
arbeta vidare med trenderna och se hur de påverkar ens egen 
verksamhet och hur man kan förhålla sig till dem. 

De fem megatrenderna
1. Globalisering
2. Klimatförändringar
3. Demografisk 
utveckling 
4. Teknisk utveckling
5. Värderings- 
förändringar

Att systematiskt bevaka och  
analysera omvärlden kan
• Bidra till en ökad handlings- 
beredskap och framförhållning.
• Ge en samlad bild och ökad kunskap 
om relevanta sammanhang för våra 
verksamheter.
• Utgöra underlag för dialog.

Mölndals prioriterade trender
1. Minskad tillit
2. Ökad polarisering 
3. Stigande förväntningar på välfär-
den 
4. Ökat kommunalt fokus på integration
5. Hårdare konkurrens om kompetens 

”Detta är en viktig pus-
selbit. En samlad trend- 
och omvärldsanalys är 

avgörande i arbetet att göra 
Mölndal till en hållbar stad. 
   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. 
Genom att systematiskt ha koll 
på trender och förändringar 
i vår omvärld blir vi bättre 
rustade för att möta det som 
kommer. 
   Jag hoppas att materialet 
kommer att användas och 
leder till dialog om vad som 
påverkar oss och hur vi plane-
rar att möta detta. 

Mio Saba Sjösten,  
stadsdirektör
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Ekonomiska förutsättningar
Världen
Prognoser för världsekonomin de kommande åren var svaga 
redan innan coronapandemin bröt ut. SKR spådde i början av 
2020 att tillväxten i global BNP skulle bli den svagaste på tio 
år. Coronapandemin har medfört att världsekonomin har upp-
levt en exceptionellt snabb konjunkturnedgång med brant fall 
i produktion, inkomster och sysselsättning, vilket medför en 
negativ utveckling av global BNP.

Sverige
Den avmattade världsekonomin medför också en försvagad 
marknad för flertalet svenska exportföretag eftersom svensk 
utrikeshandel är starkt omvärldsberoende.  

Den svenska ekonomin krymper och BNP har fallit rekord- 
artat. I SKR:s scenario spås dock att produktion och sysselsätt-
ning vänder upp relativt snabbt, men att lågkonjunkturen trots 
allt väntas kvarstå till 2023.

Nedgången kommer att drabba många hushåll hårt när före-
tag går i konkurs och arbetslösheten stiger. Hushållens konsum-
tion minskar och benägenheten att spara tenderar att öka, vilket 
påverkar förutsättningarna för en ekonomisk återhämtning 
negativt. 

För att motverka effekterna av konjunkturnedgången har 
regeringen gett stöd till företag, kommuner och hushåll som 
bland annat syftar till att dämpa antalet konkurser och minska 

arbetslösheten. Betydande tillskott av statsbidrag har gjorts till 
kommuner och regioner avseende 2021. Sverige gick in i krisen 
med en låg statsskuld och utrymme för ytterligare statliga sats-
ningar anses finnas.

Den av konjunkturen allt mer ansträngda ekonomin påverkas 
också av en förändrad befolkningsstruktur i riket. Befolkningen 
växer totalt. De i arbetsför ålder kommer att behöva försörja 
fler – en följd av en större andel personer i yngre och äldre 
ålder, vilka generellt är i större behov av offentlig verksamhet. 

Mölndal
Mölndals stad har under många år haft en god ekonomi, men de 
kommande åren väntas den bli betydligt mer ansträngd. Detta 
till följd av lågkonjunkturen, men även beroende på förändrad 
befolkningsutveckling och behov av investeringar. Det finns 
även en trend att kraven på den kommunala verksamheten 
avseende omfattning och kvalitet ökar från medborgare och 
brukare över tid.   

Fler yngre och äldre medborgare medför behov av en utökad 
kommunal verksamhet. Skatteintäkterna är den dominerande 
intäktskällan för staden. 

Genom gällande skatteutjämningssystem är det utvecklingen 
av skatteunderlaget i hela riket, inte skattekraften i Mölndal, 
som styr storleken på skatteintäkter och inkomstutjämning i 
respektive kommun. Det spelar alltså liten roll för nivån på de 
skatteintäkter som Mölndal får att befolkningsutvecklingen i 
staden inte följer riket utan i stället visar en ökande andel av 
befolkningen i arbetsför ålder samt en minskande andel äldre.



Globalisering på gott och på ont
Med globalisering följer både positiva och negativa konse-
kvenser. Fattigdomen i världen har minskat, men samtidigt ser 
vi ökade skillnader mellan fattiga och rika, miljöförstöring, 
gränsöverskridande brottslighet, ökad kriskänslighet och sjuk-
domsspridning. Sårbarheten i samhället ökar, inte minst i tider 
med internationell terrorism, cyberspionage och ett stort el- och 
IT-beroende. 

Konflikter i världen kan få globala konsekvenser, vilket inte 
minst har märkts genom den migrationsvåg vi har sett. Den i 
sin tur riskerar att skapa polariserade samhällen, ökade klyftor, 
större utmaningar och kostnader för att möta de människor 
som kommer och deras behov. Ekonomisk migration förväntas 
också fortsatt att vara hög. 

Motkrafter och inbromsning
Globaliseringen går i vågor. Motkrafter är bland annat ökad 
protektionism, nationalism och främlingsfientlighet. Maktba-
lansen 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, vilket Brexit är ett exempel på. 

Spridning av virus och sjukdomar sker snabbare genom vårt 
globala resmönster. Större utbrott, som till exempel coronaviru-
set, fungerar som en stark motkraft till globaliseringen genom 
att det påverkar handel, resor och i förlängningen ekonomin 
starkt. Samma utveckling ser vi med ursprung i klimatkrisen 
som också kan få inverkan på våra rese- och handelsmönster 
och bli en bromsande kraft för globaliseringen. 

Det tekniska framåtskridandet har drivit på globaliseringen. 
Nu kan man dock se att automatiseringen och det minskade 
behovet av arbetskraft till viss del bromsar den utvecklingen. 
Tillverkning har börjat flyttas tillbaka till högkostnadsländer, 
delvis som ett resultat av stigande löner i till exempel Kina. 
Den sårbarhet för industrin som blev tydlig i och med corona-
pandemin kan också komma att förändra hur företag planerar 
sina produktionsprocesser i framtiden. 

Sverige
Inom Sverige har globaliseringen i grunden förändrat förutsätt-
ningarna för näringslivet. Export av varor och tjänster stod för 
cirka 47 procent av Sveriges BNP år 2018. I dag är det möjligt 
att se hela världen som en spelplan för svenska företag. Vi ser 
ett större utlandsägande inom svenskt näringsliv.

Hur påverkas 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. Flyktingsituationen, klimatkrisen, världskon-
junkturen och coronautbrottet är exempel på händelser som vi 
inte kan hantera ensamma och som har sitt ursprung i globali-
seringen. 

Behålla och stärka attraktionskraften för näringslivet
För Mölndals del är näringslivet ett tydligt exempel på det öm-
sesidiga beroendet av vår omvärld. Det är starkt internationali-
serat. Vi har drygt 7 000 företag inom 500 branscher, varav life 
science är störst. Inom Mölndal har vi fler än 400 exportföretag 
och drygt 550 importföretag. Närmare 300 företag är utlandsäg-
da. Norge, USA och Tyskland är de dominerande ägarländerna. 

Det stora utlandsberoendet gör oss sårbara för avbrott i den 
internationella handeln, starkare protektionism, konflikter och 
konjunkturnedgång. 

Mölndals gynnsamma geografiska läge med tillgång till goda  
kommunikationer ger oss en god position för att attrahera nä-
ringslivsetableringar. En ökad global konkurrens kring spets-
kompetens innebär att det är viktigt att behålla och utveckla det 
näringsliv som finns i staden och att vara en attraktiv kommun 
för företag och dess anställda. 

Den eventuellt tänkta tågstationen på höghastighetsbanan 
mellan Göteborg och Borås, med stopp vid Landvetter flygplats 
skulle stärka Mölndals position och utöka arbetsmarknads- 
regionen betydligt.
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Källor
• What is Globalization? Peterson Institu-
te for International Economics
• Economic Globalization: Trends, Risks and 
Risk Prevention, Gao Shangquan, 2000
• Globalization, the Key Concepts, Edited 
by Annabelle Mooney and Betsy Evans, 
Routledge Taylor and Francis Group 2007
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Frågor
• Vilka är de viktigaste utmaningarna och 
möjligheterna som globaliseringen för 
med sig för Mölndals del? Behöver vårt 
arbetssätt utvecklas för att möta dem på 
ett effektivt sätt?
• Urbanisering hänger tätt samman med 
globalisering. Mölndal växer – hur kan vi 

Globalisering
Introduktion
Begreppet globalisering används ofta för att beskriva det 
ökade ömsesidiga beroendet mellan ekonomier, kulturer 
och människor i världen. Värderingar sprids, skillnaderna  
mellan länder och människors levnadsvillkor minskar. 
Gränsöverskridande handel, minskade tullar, ny teknologi 
samt flöden av investeringar, människor, kapital och infor-
mation driver globalisering. 

Ofta delas i globalisering i tre olika dimensioner: ekono-
misk, kulturell och politisk. 

arbeta för att göra det till en attraktiv och 
hållbar plats att leva och bo på? 
• Det finns en internationell konkurrens 
om företagsetableringar och spetskom-
petens. Hur behöver Mölndal utvecklas 
för att även fortsättningsvis ses som en 
attraktiv plats för företag och arbetstaga-
re att verka inom? 



Växthusgaser och koldioxidutsläpp
Den globala medeltemperaturen har stigit med ungefär 1 grad 
jämfört med under 1800-talets andra hälft. Världens stater 
har i det så kallade Parisavtalet enats om att hålla den globala 
temperaturökningen till långt under 2 grader, med målet att den 
ska stanna vid 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. I Sverige är utsläppen per person i dag 
närmare tio ton per år, då all vår konsumtion räknas in. Minsk-
ningen måste ske i en sådan takt att koldioxidutsläppen globalt 
halveras till 2030 jämfört med 2010. 

Mölndal
För Mölndals del handlar 
klimatfrågan om (minst) två 
olika huvudperspektiv. Vi 
behöver göra direkta och 
indirekta insatser för att 
själva bidra till mins-
kad miljö- och klimat-
påverkan framöver.  

Det finns också om-
råden som påverkas av 
klimatförändringarna där 
vi behöver vidta åtgärder 
för att minska och förebyg-
ga negativa konsekvenser.

Hur mycket behöver utsläppen i Mölndal 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. 

Hur kan vi bidra?  
Det vi gör varje dag i Mölndal påverkar klimatet. Påverkan 
från vår egen verksamhet, från våra företag och våra invånares 
beteende gör skillnad. 

Energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser 
och minskad resursanvändning
Mölndals stad verkar för att minska utsläppen internt, bland 
annat inom energieffektivisering och energiomställning, kli-

matsmarta måltider och omställning av fordonsflottan. Externt 
verkar vi för frågorna inom bland annat avfallshantering och 
genom att stödja hållbart resande. 

Detta arbete kommer att behöva intensifieras framöver 
om Mölndal ska vara en del i att uppnå Parisavtalets mål-
sättningar. De största utmaningarna ligger inom den privata 

och offentliga konsumtionen och inom transportområdet. 

Transporter
Över 70 procent av växthusgasutsläppen i Mölndal kommer 
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Klimatförändringar
Introduktion
Jordens medeltemperatur stiger. FN:s klimatpanel IPCC har 
slagit fast att det är extremt troligt att det är människan som 
har orsakat klimatförändringarna. Fortsatta utsläpp i samma 
omfattning som hittills kommer att ge upphov till föränd-
ringar med djupgående konsekvenser för ekosystemen runt 
om i världen och för människor, samhällen och försörj-
ningsmöjligheter. 

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken 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.

Frågor  
• 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 en miljömässigt hållbar stad?
• Hur kan Mölndals stad stödja Mölndalsborna att göra 
klimatsmarta val?
• Vi behöver göra anpassningar för att mildra effekten av  
de klimatförändringar vi ser i dag och av de förändringar  
som vi kan förvänta oss i framtiden (såsom  
översvämningar, värmeböljor med mera).  
Hur kan vi systematiskt arbeta för att klimat- 
anpassa så effektivt som möjligt?

Källor
• Målen för 2030 – EU:s politik, initiativ 
och lagstiftning om miljö-, energi- och 
klimatmålen för 2030
• Målen för 2050 – EU:s politik, initiativ 
och lagstiftning om miljö-, energi- och 
klimatmålen för 2050
• Vad är den europeiska gröna given?  

• Mistra Urban Future: Klimatomställning 
Göteborg 2.0
• Klimatanpassning i Mölndals stad, 
rapport av Lea Myllylä
• Översiktsplan för Mölndal, Samråds-
handling, 2018
• Strategi för arbetet med krisberedskap 
och civilt försvar i Mölndals stad 2019–2022

Faktablad från EU-kommissionen, 2019
• Naturvårdsverket: Vad är ekosys-
temtjänster,  Fördjupad utvärdering av 
miljömålen 2019, Rapport 6859
• Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om: Klimatstrategi
• Fördjupad miljömålsuppföljning 2019, 
Mölndals stad



från trafik. Mycket utsläpp genereras från E6:an men även från 
Mölndals invånare, företag och verksamma i Mölndal. Ett av 
Mölndals stads viktigaste verktyg för klimatet är därför att pla-
nera för ett transportsnålt samhälle. Vi behöver prioritera gång-, 
cykel- och kollektivtrafik i stadsplaneringen.  

Planering och byggande av staden 
Vid planering av var staden ska växa kan vi verka för miljö-
mässig hållbarhet genom att till exempel arbeta med förtätning, 
bygga nära kollektivtrafikstråk och beakta ekosystemtjänster. 
Nybyggnation behöver vara så klimatneutral som möjligt. Vi 
behöver ha med ett livscykelperspektiv i planering och genom-
förande av byggprojekt.

Ny teknik kan vara ett hjälpmedel i framtida planering. Med 
hjälp av digitala verktyg är det möjligt att simulera trafikflöden, 
vattennivåer med mera med syfte att bland annat minimera 
klimatpåverkan. 

Stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Skog, våtmarker och grönområden är viktiga inslag i miljön 
som vi behöver behålla och utveckla. Våtmarker renar vattnet 
från näringsämnen och miljögifter. De är viktiga för växt- och 
djurliv och kan även lagra kol, vilket är positivt för klimatet. 
Ekosystemtjänster behöver beaktas tidigt i stadsplaneringen, till 
exempel genom att ta fram översiktliga ekosystemanalyser och 
kompensationsåtgärder. 

Stödja en utveckling för en mer cirkulär ekonomi
I strävan efter en mer hållbar värld behöver vi ställa om vår 

livsstil. Vi ser nya och förändrade konsumtionsmönster och 
krav på hållbarhet från konsumenter/medborgare som kan driva 
fram åtgärder för minskad klimat- och miljöpåverkan. 

Intresset för cirkulär ekonomi har ökat de senaste åren. Det 
innebär bland annat en satsning på hållbara livscykler för pro-
dukter och tjänster, kretsloppsanpassade produktionsprocesser, 
ökad delningsekonomi och återanvändning.

Klimatanpassning
Klimatförändringarna får konsekvenser som vi behöver anpassa 
oss till, både de vi redan upplever och de framtida förändringar 
som inte går att förhindra. 

Framtida klimatscenarier visar en tydlig ökning av den max-
imala dygnsnederbörden och kraftiga regn. Ökande förekomst 
av värmeböljor utgör en ökad risk för bränder och utmaningar 
för mat- och vattenförsörjning för både djur och människor. Vi 
behöver ha en större beredskap för egen försörjning av kritiska 
funktioner i samhället, till exempel produktion av el, vatten och 
livsmedel.

Ett område som är särskilt relevant för Mölndal är över- 
svämningsproblematiken. Vi behöver på sikt säkerställa infra-
struktur och samhällsviktiga funktioner även vid nya och högre 
flöden.

Både befintliga byggnader och nybyggnation kan behöva 
anpassas avseende till exempel möjlighet att klara extremvä-
der. Grönytor, våtmarker och öppna vattenytor hjälper till att 
hålla kvar och balansera vattenflöden, vilket kan minska mildra 
effekterna av både torka och höga vattenmängder.
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Agenda 2030
FN:s Agenda 2030 med 17 globala 
mål för hållbar utveckling syftar till att 
utrota fattigdom och hunger, förverkli-
ga de mänskliga rättigheterna för alla, 
uppnå jämställdhet samt säkerställa 
ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. De globala målen 

behövs också inom målen som berör 
hållbara städer och en samhällsnyttig 
och cirkulär ekonomi. 

Digitalisering ses som ett verktyg 
för att bland annat minska fossilbero-
ende transporter, effektivisera resurs-
utnyttjande, minska energianvändning 
och utveckla nya välfärdstjänster.

balanserar de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga. 

Sverige ligger relativt bra till på 
många målområden. Mål 12 ”Hållbar 
konsumtion och produktion” och mål 
13 ”Bekämpa klimatförändringarna” 
är Sveriges största utmaningar. Fokus 
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Världen
Världens befolkning fortsätter att öka, dock något långsammare 
än under tidigt 2000-tal. FN förutser en befolkningstillväxt till 
9,8 miljarder år 2050 och 11,2 miljarder år 2100. Många av 
mänsklighetens största utmaningar, såsom livsmedelsförsörj-
ning och klimatförändringar, har starka kopplingar till befolk-
ningsmängden. Till detta väntas även migrationen i världen att 
öka.

Sverige
Den demografiska utvecklingen i Sverige kommer att innebära 
en stor utmaning för välfärd och kompetensförsörjning på sikt. 
Allt fler unga och äldre ska försörjas av en relativt sett mindre 
andel personer i arbetsför ålder. Antalet personer i arbetsför 
ålder ökar visserligen i riket, men dess relativa andel minskar. 
SCB:s nationella sysselsättningsprognos till 2040 uttrycker 
att det krävs att äldre arbetar tre år längre för att vi ska kunna 
behålla nuvarande välfärdsnivå i riket. 

Det blir allt vanligare att människor som bor i Sverige är 
födda utomlands. Utlandsfödda bidrar med en yngre 
befolkning dels genom immigration, dels genom 
ett högt barnafödande, framför allt bland de som 
är födda utanför EU. 

Flyktinginvandringen bedöms minska  
i SCB:s befolkningsprognos för riket  
fram-över. Kriser, konflikter, politik och  
ekonomi är dock betydelsefulla men  
oförutsägbara faktorer för den framtida 
invandringen.

Mölndal
Kommunen har en högre andel unga vuxna och 
en högre andel barn i vissa åldrar, medan andelen 

äldre är lägre jämfört med riket. Kommunen har också en högre 
andel förvärvsarbetande och lägre arbetslöshet än genomsnittet 
i Sverige. 

Utbildningsnivån i Mölndal är en av landets högsta. Vår 
demografi gör att förutsättningarna för god hälsa både i dag och 
framåt finns.

Mölndals befolkning har ökat varje år sedan 1977 och antas 
även öka de kommande tio åren. År 2030 förväntas vi vara  
cirka 83 000 invånare, jämfört med dagens cirka 70 000.  

Befolkningsökningen skapar behov av utbyggnad av väl-
färdstjänster. Till 2029 beräknas vi behöva cirka 800 nya 
förskoleplatser, 750 nya skolplatser och cirka 130 nya platser 
inom äldreomsorgen. 

Med nuvarande nivå på stadens service skulle gapet mellan 
förväntade intäkter och kostnader år 2029 motsvarar en 

skattehöjning på 2,37 kronor. 
Om man i stället vill hålla tillbaka kostnads-
ökningen till en nivå som matchar intäkter-

na krävs en årlig genomsnittlig effektivi-
sering på 1,28 procent. 

Dessa beräkningar gjordes före 
coronapandemin och det är osäkert hur 
utvecklingen slår mot den kommunala 
ekonomin. 
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Frågor
• Befolkningsutvecklingen medför att 
behovet av välfärd växer samtidigt som 
skatteintäkterna växer långsammare än 
kostnaderna. Hur kan vi möta det? 
•  Om Mölndals stad inte kan göra allt 
som görs i dag – vad ska prioriteras i vår 
verksamhet på längre sikt?

Källor
• World Population Prospects The 2017  
Revision, UN, 2017, New York
• Trend- och omvärldsanalys 2020, Helsing-
borg 
• www.globalamalen.se 
• Sysselsättningsprognos 2018, SCB
• Statistik, Ekonomifakta

Befolkningsförändringar i riket
Den demografiska utvecklingen leder till en ökad andel äldre och  
en ökad försörjningskvot – allt fler ska försörjas.

Demografisk utveckling
Introduktion
Sammansättningen av vår befolkning utifrån bland annat 
ålder, kön, utbildning och ursprung påverkar hur vi ska 
bygga vår stad och vårt samhälle i framtiden. Det påverkar 
vilken service vi behöver tillhandahålla, våra ekonomiska 
förutsättningar och hur många och vilka vi behöver  
anställa. 

• Regionfakta VGR
• Urbanisering från land till stad, SCB
• Befolkningsprognoser, SCB
• Den sociala kompassen 2019, Mölndals 
kommun, Statisticon
• Livsvillkor i Mölndal  –  Sammanställning 
som underlag i arbete för en socialt hållbar 
utveckling, stadsledningsförvaltningen 2020



Risk och sårbarhet med digitalisering 
Säkerheten runt hantering och användning av data blir allt mer 
komplex och viktigare ju fler saker vi kopplar upp. Molntjäns-
ter och att data flyttas mellan olika verksamheter i en kommu-
nal förvaltning eller över nationsgränser, gör att en verksamhet 
måste ha kontroll över var producerad data befinner sig och 
lagras. Spårning och delning av information om oss själva är  
en väsentlig del av digitaliseringen, men ställer krav på hur  
vi hanterar frågan om integritet, bland annat kopplat till  
GDPR-lagstiftningen. 

Sverige
Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digi-
taliseringens möjligheter. Vi har i dag en hög IT-mognad, och 
inom EU ligger vi i topp vad avser digitalisering i den offent-
liga sektorn. Utvecklingsområden rör digital transparens och 
öppenhet i förvaltningen. 

Det är förstås många områden som påverkas av teknikutveck-
lingen. Några av dem är:

Arbetsmarknad och utbildning
Rätt utnyttjad kan tekniken leda till effektivare verksamhet, 
nya möjligheter till ökad service och utveckling av invånarnas 
självservice. Enskilda branscher, företag och individer kan 
drabbas av att en viss typ av jobb försvinner, men i slutändan 
brukar samhället anpassa sig till den nya utvecklingen. Utbild-

ningsväsendet behöver anpassas för att matcha de kompetens-
behov som framtidens arbetsmarknad har till följd av den nya 
tekniken. Fler arbeten kräver en högre utbildning. Helt nya 
yrken kommer att uppstå. Se vidare under trenden ”Hårdare 
konkurrens om kompetens”, sidan 20.

Resor och transporter
Inom en inte alltför lång framtid kommer vårt resmönster 
kanske högst påtagligt att ha förändrats, till exempel genom 
självkörande bilar och cirkulerande minibussar. Det påverkar 
hur vi lever och planerar vårt liv, men kommer också att få 
betydelse för planeringen av staden. Om vi inte skulle äga våra 
egna bilar skulle till exempel alla resor som i dag görs med bil 
i Stockholm kunna utföras med bara 8 procent av dagens antal 
bilar. Antalet resor kan dock komma att öka då även personer 
som själva inte skulle äga en bil kommer att utnyttja de självkö-
rande fordonen. 

Ny teknik kan bidra till hållbarhet
Ny teknik inom miljö- och energiområdet kan vara en del av 
lösningen på hotet mot vår miljö och klimat. Digitaliseringen 
kan bidra till utsläppsminskningar. Förutom en direkt påverkan 
på utsläppsnivåerna kan den även indirekt stödja en positiv 
utveckling genom att öka delningsekonomin, styra konsum-
tionsvanor, spara energi och stödja omställningen till en mer 
cirkulär ekonomi. 

Samtidigt står IT-branschen för cirka 20 procent av världens 
energiförbrukning och sägs bidra till 2–4 procent av de globala 
utsläppen av växthusgaser.  

Hur påverkas Mölndal?
Medborgarna ställer allt högre krav på information, digitala 
hjälpmedel och snabba individuella lösningar. Våra invåna-
re kan också i allt högre grad bidra till utvecklingen av våra 
tjänster genom interaktiva lösningar och ökade kommunika-
tionsmöjligheter. 

Digitalisering kan frigöra tid som i stället kan användas för 
personal att möta medborgarna där det finns ett mervärde i 
mötet. Det är ett sätt att upprätthålla och utveckla välfärden 
framöver. 

Den effektivisering som uppstår när någonting görs på ett 
nytt sätt i samband med digitalisering kallas för digital transfor-
mation. Det kan exempelvis ske genom att använda RPA, Ro-
botic Process Automation. Det har nyligen initierats i Mölndals 
process för bedömning av försörjningsstöd inom socialtjänsten. 
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Frågor
• Hur kan organisationen utvecklas till att 
tänka (och genomföra) ”digitalt först”?
Finns det processer i verksamheten som 
skulle kunna utföras på ett bättre sätt om 
de digitaliserades?
• Ny teknik kräver kunskaper både  
i beställning/utformande av tjänsten och  

Teknisk utveckling
Introduktion
I dag lever vi mitt i en hisnande snabb teknisk utveckling. 
Den kommer att påverka vår identitet och allt som är kopp-
lat till den: vår känsla av integritet, våra konsumtionsmöns-
ter, tiden vi ägnar åt arbete och fritid, hur vi utvecklar våra 
kunskaper, träffar människor och vårdar relationer.

Det ställer bland annat krav på god styrning och kontroll, 
systematisk hantering av integritets- och säkerhetsfrågor 
liksom etiska överväganden. Även om möjligheterna är 
stora finns det givetvis utmaningar med den pågående och 
allt mer accelererande teknikutvecklingen. Nedan resonerar 
vi kring några av dem.

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 utanför-
skap minskas?
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Inom löpande arbete som till exempel lönehantering, ekonomi-
funktioner och redovisning finns stora möjligheter att utnyttja 
RPA-tekniken.

Goda exempel från andra organisationer
I Södertälje kommun arbetar den digitala medarbetaren 
Ragnhild för närvarande med sju processer: Avslutar tidigare 
timanställd, frånvarorapportering, tillstyrker arbetad tid för 
timanställda, skapar underlag för arbetsgivarintyg, bokar tid 
för färdtjänstutredning, habiliteringsersättning och bokning av 
borgerlig vigsel.

Göteborgs stad skapar en tvilling av staden i en virtuell miljö. 
Det virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas 
för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsut-
veckling och som en testbädd för framtida innovation. För-
hoppningen är att den i förlängningen kan bidra till att minska 
stadens klimatavtryck.

Kommande utveckling
En digital strategi för Mölndals stad antogs under 2020. För att 
lyckas dra nytta av digitaliseringens effekter och vinster krävs 
resurser att satsa på utveckling i dessa frågor. Många gånger 
är effekthemtagningen stor på sikt men kräver en insats av 

resurser initialt. För att trygga kompetensförsörjning och vara 
en attraktiv arbetsgivare behöver personal ständig kompetens-
utveckling för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med de nya 
yrkena eller med de nya arbetssätt/uppgifter som följer av den 
tekniska utvecklingen. 

Att göra medvetna initierade val 
Det finns en förväntan och förhoppning på att ny teknik kom-
mer att lösa många av framtidens utmaningar. För att verkligen 
dra nytta av det krävs ett strategiskt arbete kombinerat med 
en medvetenhet om de risker och nackdelar tekniken kan föra 
med sig. Det finns också en risk att tron på tekniska lösningar 
gör att vi inte också satsar på att utveckla andra lösningar, t ex 
förändring av arbetssätt. 

Digitalt utanförskap och polarisering
Det behöver finnas en medvetenhet om att ett digitalt utanför-
skap i samhället riskerar att skapa klyftor och göra vissa utsatta 
grupper än mer såbara. Vi behöver tänka på att också använ-
da 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. 
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Källor
• Statistik Sverige IT FoU: Sveriges 
Riksbank, Teknologisk utveckling och 
förändringar på arbetsmarknaden, Iida 
Häkkinen Skans, 2019
• The-fourth-industrial-revolution-what-
it-means-and-how-to-respond, World 
Economic Forum

MEGATRENDER

• Guide för ett för ett smart samhälle, 
Utvecklingen av Internet of Things, data-
hantering och digitala tjänster, SKR, 2019
• Från flygskam till netflixskam, Markus 
Ekelund, 2050.se, 2020 
• Vartannat jobb automatiseras inom 
 20 år, Stiftelsen för strategisk forskning
• Varning för självkörande bilar, intervju 

med Anna Pernestål Brenden, trafikfors-
kare på Kungliga tekniska högskolan 
i Stockholm, Forskning och framsteg, 
190307
• Exponential Climate Action Roadmap
• Digital strategi för Mölndals stad
• Trend- och omvärldsanalysen 2020, 
Helsingborg



Sverige
Människor i Sverige vill göra sina egna individuella val. Det 
visas i undersökningen World Values Survey som jämför olika 
länder utifrån olika värderingsperspektiv. Sverige placeras 
högst upp i högra hörnet – som det land i världen där värde-
ringar kopplade till valmöjligheter, jämställdhet, självbestäm-
mande 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 toleran-

ta tankemönster, byggda på en hög grad av tillit, både till den 
egna gruppen och till människor som vi inte känner.

Hur kommer våra värderingar att påverkas i klimatkrisens och 
coronavirusets spår? Kommer vi att se mer till det gemensamma 
”goda” och låta våra egna behov stå tillbaka? Hur kommer den 
mångfald och de större skillnader i invånarnas kulturella och 
socioekonomiska bakgrund vi i dag ser i det svenska samhället 
att påverka våra värderingar på sikt?     

Kairos Future visar att det inte är självklart att alla ser demo-
krati 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 ungdomar är andelen 50 
procent. Många känner att de stora utmaningarna som exem-
pelvis klimatkrisen behöver lösas snabbt och kraftfullt och litar 
inte på att de demokratiska systemen kan tillgodose det. Det går 
att se en stor nedgång i de yngre generationernas tilltro till den 
ekonomiska utvecklingen samt till sociala och politiska system, 
som exempelvis det egna landets regering, media och företag. 

Nya mönster för hur nyheter konsumeras, ökningen av socia-
la medier och dess filterbubblor påverkar hur vi ser på sam-
hället. Nyhetsutbudet blir mer selektivt, det kan leda till ökade 
klyftor i kunskap och deltagande i samhällslivet. Vi har länge 
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Värderingsförändringar
Introduktion
Hur påverkas våra värderingar i ett samhälle som förändras 
så snabbt, där globalisering och teknikutveckling gör att fler 
får tillgång till information snabbare än någonsin tidigare? 

Skillnaden mellan värderingar i olika länder minskar  
i takt med att människors livsvillkor närmar sig varandra. 

Polarisering inom ett land kan dock göra att skillnaderna 
inom en generation eller mellan olika delar av landet blir 
större.

Enligt Kairos Futures är det inte 
självklart att alla ser demokrati 
som det bästa systemet. 
Var tredje svensk anser att rätten 
att få rösta bör kopplas till ett 
kunskapskrav. 
Bland ungdomar är andelen 50 
procent. 

!
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Frågor
• Hur kan vi verka för att behålla  
och stärka demokratiska värden  
i samhället? 
• Hur kan vi möta ungdomars förvänt-
ningar på hur ett samhälle ska fungera 
och dessutom ta tillvara deras engage-
mang?

• Hur påverkas våra värderingar av  
de kriser vi har sett de senaste åren  
så som flyktingkris, klimatkris och  
coronapandemin?
• Hur påverkas våra värderingar av den 
ökade mångfalden i samhället?



sett ett minskat engagemang i politiska partier. Engagemang i 
samhällsfrågor kan dock ta sig andra uttryck, såsom ett aktivt 
föreningsliv eller klimatstrejker.

Generation Y (Millenials): födda 1980–1996 
Denna generation sägs vara idealistisk och kollaborativ. Fler 
lockas av att göra en god gärning för samhället i stort (46 
procent) än av att få barn och starta familj (39 procent). Mille-
niegenerationen sägs vara drömmare och växte upp med en bild 
av att en kan bli vad en vill. 

Generation Z: födda 1997–mitten av 00-talet
Denna generation sägs vara realistisk och självständig. Mo-
ral, ordning och reda och sparande värdesätts. De vill ha en 
bra utbildning som ger möjlighet till ett bra jobb. De känner 
stort ansvar för hållbarhetsperspektiven och klimatfrågor. Det 
är genomgående i deras livsval, från var de arbetar till vilka 
företag de vill stödja genom att köpa deras produkter. De har 
levt i skuggan av terrorhot, finanskris, krig, klimathot och nu en 
pandemi. 

Att växa upp under dessa osäkra förhållanden antas skapa en 
högre förväntan hos de unga om att det offentliga tar ansvar och 
säkrar medborgarens trygghet. Politikens betydelse för att for-
ma samhället kan öka. Förmodligen kommer de unga att kräva 
mer kraftfulla beslut för att minska klimatkrisen. 

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Ett prestationsinriktat sam-
hälle med höga krav och pressen från sociala medier kan vara 
en orsak. Allt fler unga anger att de upplever ångestproblema-
tik. 

Mölndal 
I en tid som kan tänkas komma att präglas av ökad polarise-
ring och minskning av de traditionella välfärdstjänsterna är det 
viktigt att uppmuntra och kanalisera engagemang och delaktig-
het hos våra invånare. Dels finns det värdefulla kunskaper att 
ta tillvara, dels är det viktigt att skapa en känsla av inkludering 
i samhället. Demokratiska värden behöver stärkas. Hur kan vi 
möta ungdomars förväntningar på hur ett samhälle ska fungera 
och ta tillvara deras engagemang?
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Källor
• Institutet för framtidsstudier, Migranter-
nas 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
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• Framtidens samhällskontrakt, Kairos 
Futures AB; rapport 2019
• Generation Z och framtiden, Kairos 
Future AB
 



Sverige
I Sverige är graden av mellanmänsklig tillit bland den högsta i 
världen. Nästan 80 procent av svenskarna uppger att de litar på 
andra människor. Trots ökade ekonomiska skillnader har tilliten 
i Sverige länge varit oförändrad. Nu ser vi dock att tilliten mot 
samhällsinstanserna minskar i vissa grupper. 

Mellan kvinnor och män är skillnaderna små. Däremot 
finns det tydligare skillnader mellan olika sociala grupper. 
Människor med längre utbildning och starkare socioekonomisk 
situation har högre tillit till andra.  

Unga (16–29 år) visar en klart lägre tillit till andra människor. 

Bland ungdomar minskar också tilltron till demokratin som det 
lämpligaste styrelseskicket. Flera socialt utsatta grupper sticker 
ut med en klart lägre tillit. Det gäller till exempel arbetslösa, 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och personer 
med sämre hälsa. I dessa grupper syns inte bara låg, utan även 
minskande tillit. Ett mer splittrat samhälle med större skillnader 
mellan ”höglitare” och ”låglitare” är på väg att växa fram i Sve-
rige. (Se ovan.)

Mölndal
Hur ser tilliten ut i Mölndal? Folkhälsoenkäten Hälsa på lika 
villkor (2018) visar att cirka 75 procent av invånarna i Möln-
dal litar på andra. I Mölndal ses stora skillnader i tillit mellan 
tjänstemän och arbetare. 

Bland ungdomar uppger runt 75 procent att de har ganska 
eller mycket stort förtroende för vuxna i allmänhet. Knappt 50 
procent av ungdomarna har ganska eller mycket stort förtroen-
de för politiker.

Inflytande, delaktighet och tillit i Mölndal
Som offentlig aktör har vi möjlighet att arbeta för att skapa ett 
samhälle som stärker de positiva faktorerna som motverkar 
polarisering. 

Några aspekter av inflytande att beakta: 
I SCB:s medborgarundersökning 2019 ligger vårt resultat 

på samma nivå som landet i övrigt avseende upplevd grad av 
inflytande. Mölndal rekommenderas dock att satsa på att öka 

13

PRIORITERADE TRENDER

Minskad tillit
Introduktion
Tillit innebär ömsesidigt förtroende mellan människor 
och gentemot samhället. Länder med hög tillit har i regel 
en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa och låg 
brottslighet jämfört med de länder som har lägre tillit. 

Om olika grupper upplever lägre tillit kan det på sikt inte 
bara skapa problem för de aktuella grupperna, utan för hela 
samhället. När tilliten sviktar minskar tron på demokratin 
och synen på det offentliga blir mer negativ. Skillnaderna 
i mellanmänsklig tillit bör vara så små som möjligt mellan 
olika grupper, och den genomsnittliga sociala tilliten bör 
vara hög.

Frågor
• Vad kan vi göra för att bevara och bygga 
tillit mellan människor? 
• Vad kan vi göra för att bevara och bygga 
tillit mellan invånare och kommun? 
• Hur kan skolan och andra arenor arbeta 
för att tidigt lägga en grund av tillit hos 
barn och ungdomar? 

Andel personer med hög mellanmänsklig tillit i olika demografiska och sociala grupper, 2017
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• Finns det andra grupper som är särskilt 
viktiga att nå?
• Hur kan vi uppmuntra, skapa utrymme 
för och kanalisera engagemang och 
delaktighet hos våra invånare? 



medborgarnas möjlighet att påverka. Förtroendet för politiken 
behöver också stärkas. 

Cirka 50 procent av de unga vill påverka i den egna kommu-
nen. 

Nära 30 procent av unga i årskurs 8 och nära 40 procent i 
gymnasiets årskurs 2 har visat samhällsengagemang under det 
senaste året genom att ha gjort något av följande: tagit kontakt 

med någon politiker eller tjänsteperson i kommunen, skrivit 
ett förslag till kommunens politiker, deltagit i demonstration, 
diskuterat/gillat/delat inlägg om samhällsfrågor eller politik 
på internet. Ytterligare nära 15 procent kan tänka sig att göra 
något av detta. 

Det är dock endast drygt 15 procent av de unga som tror att 
de själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen. 
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Källor
• Misstroendets lokalisering  
i höglitarlandet Sverige Sören Holmberg 
och Bo Rothstein, Göteborgs universitet; 
SOM-institutet 2018
• Den västsvenska SOM-undersökningen 
2018, SOM-institutet, 2019
• Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – 

Nära så många procent 
av åttorna och cirka  
40 procent av tvåorna 

på gymnasiet har det senaste året tagit 
kontakt med politiker eller tjänsteperson 
i kommunen, deltagit i demonstration 
eller diskuterat/gillat/delat inlägg om 
samhällsfrågor eller politik på nätet. 

30men inte bland alla, Sören Holmberg 
och Bo Rothstein, Göteborgs universitet; 
SOM-institutet
• Hälsa på lika villkor, 2018



Mölndal
I dag har vi en stor välmående befolkningsgrupp i Mölndal, 
med hög utbildningsnivå som ökar över tid. Arbetslösheten är 
vanligtvis låg liksom andelen med låg ekonomisk standard och/
eller försörjningsstöd. Vi har inga tydligt utsatta bostadsområ-
den 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 

polarisering. Att som utsatt leva i relativ fattigdom i ett väl- 
mående område utgör i många fall en extra påfrestning.

En socioekonomisk studie har genomförts på bostadsområ-
den i Mölndal. 82 områden grupperas i olika färger utifrån ett 
antal olika socioekonomiska faktorer. Den ger en bild av läget 
2017. 
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Ökad polarisering
Introduktion
Sverige tillhör de länder som har en relativt jämlik in-
komstfördelning, men inkomstskillnaderna har även här 
ökat snabbt sedan 1980-talet. Det kan leda till en ökad 
polarisering mellan grupper i samhället. Förutom de rent 
socioekonomiska utmaningarna har utsatta grupper sämre 
hälsa, sämre skolresultat, en upplevelse av att ha mindre 
inflytande, delaktighet och tillit till exempelvis politiker och 
samhället i stort. Det kan skapa en grogrund för populism, 
misstro mot samhället och främlingsfientlighet. 

Frågor
• Hur kan vi främja sammanhållning och 
motverka polarisering? 
• Vilka insatser behöver vi prioritera för 
detta?
• Hur hittar vi och hur stöttar vi de utsatta 
grupperna i Mölndal?
• Hur kan vi tillsammans göra tidiga  

PRIORITERADE TRENDER

insatser som främjar barn och ungas 
goda uppväxtvillkor?
• Hur kan vi främja tryggheten i sam- 
hället?

Utbildningsnivån i Mölndal är en 
av landets högsta. Vi har en högre 
andel förvärvsarbetande och lägre 
arbetslöshet än genomsnittet  
i Sverige. 
Det ger Mölndalsbon goda förut-
sättningar till god hälsa i dag och 
i framtiden.  

!



Så här ser våra områden ut 
Gula gruppen: Här finns den högsta andelen arbetslösa, högsta 
andelen med ekonomiskt bistånd liksom födda utanför EU/
EFTA. Även ohälsotalet är som högst här. Här bor drygt 20 
procent av Mölndalsborna. 
Blå gruppen: I den blå gruppen är andelen arbetslösa och med 
ekonomiskt bistånd också högre än i de övriga områdena, dock 
generellt sett lägre än i de gula. Här bor 25 procent av invånarna. 
Övriga grupper: I de två mest resursstarka områdena (lila och 
gröna) hittar vi 33 procent av befolkningen. Resterande 21 
procent bor i områden (orange) som karaktäriseras som stabila 
men med lägre utbildn ingsnivå än i de två starkaste områdena. 

För att ge en bild av skillnaderna följer här en jämförelse 
mellan det högsta respektive lägsta värdet för olika faktorer. 
Det är inte ett och samma område som har högsta respektive 
lägsta värde, utan det är olika områden för olika faktorer.

 
Högsta värde Lägsta värde

Medelinkomst 491 000 kronor 211 000 kronor
Förvärvsgrad 95 % 62 %
Andel med  

     eftergymnasial utb.
81 % 26 %

Andel barn 0-19 år 47 % 8 %
Andel äldre 65+ år 39 % 2 %
Andel födda utanför  

     EU/EFTA
38 % 2 %

Andel med ek  
     bistånd

21,6 % 0 %

Öppet arbetslösa 12 % 0,2 %
Ohälsotal 72 dagar 9 dagar

Källa: Livsvillkor i Mölndal

Utsatta grupper
Relativt få i Mölndal lever i ekonomisk utsatthet. Vi har få 
hushåll vars ekonomiska standard understiger 60 procent av 
medianen i riket. Andelen som får försörjningsstöd är låg. De 
flesta som får det är utrikes födda. Andelen som är i långvarigt 
försörjningsstöd är dock hög. Bilden är att många av dessa lider 
av ohälsa och behöver hjälp i kontakten med andra samhälls-
funktioner såsom sjukvården och Försäkringskassan.

Nära kopplat till utsatthet och polarisering är människors 
hälsa.

Hälsa
En god hälsa är viktigt både för individen och ur ett sam-
hällsperspektiv. Överlag utvecklas hälsan i en positiv riktning. 
Medellivslängden ökar i Mölndal, regionen och riket. Dock 
ökar skillnaderna mellan olika gruppers hälsa vilket bidrar till 
en tilltagande polarisering. Det finns på gruppnivå ett starkt 
samband mellan social position och hälsa. 

En av de viktigaste faktorerna för människors hälsa är utbild-
ningsnivå. En i dag 30-årig Mölndalsbo med eftergymnasial 
utbildning förväntas ha en sex år längre återstående medellivs-
längd jämfört med en person med lägre utbildning. 

Generellt sett upplever Mölndalsbon en god hälsa. Tre fjärde-
delar av 16–84-åringarna skattar sin allmänna hälsa som god el-
ler mycket god, vilket är något högre än i länet. Män mår i stort 
bättre än kvinnor och yngre bättre än äldre. Vi ser att ohälsan är 
högst i de gula områdena i den socioekonomiska analysen, se 
sidan 15.

 
Psykisk ohälsa
Ett utropstecken är dock ökningen av den psykiska ohälsan. 
Det är den största orsaken till sjukskrivning bland både kvinnor 
och män – i Mölndal och riket. Det är vanligast i åldrarna under 
50 år. Stress är den vanligaste orsaken, vilket har ökat de se-
naste åren. Psykisk ohälsa ökar också kraftigt bland ungdomar. 
Ökningen sker bland såväl tjejer som killar, men är betydligt 
vanligare bland tjejer. Det är vanligast i socioekonomiskt 
svagare grupper, liksom bland unga med funktionsvariation, 
hbtq-identitet och utländsk bakgrund. Samtidigt ser vi en stres-
sproblematik kopplat till prestationskrav i vissa grupper med 
starkare socioekonomi.

Klara skolan!
En av de arenor som är viktiga för att lägga grunden till ett 
jämlikt samhälle är skolan. Elevers socioekonomiska bakgrund 
har betydelse för skolresultatet, varav den viktigaste faktorn 
är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Fullföljd skolgång är en 
nyckel till goda livsvillkor.

Skolresultat mäts på olika sätt, till exempel i form av merit-
värden, uppnådda kunskapskrav och gymnasiebehörighet. När 
det gäller meritvärde för årskurs 9 tillhör Mölndal den fjärdedel 
av Sveriges kommuner med högst andel elever som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen. Andelen elever med gymnasie-
behörighet minskar på nationell nivå och ligger för i år på 86 
procent. I Mölndal ökar denna siffra i stället och ligger nu på  
88 procent, vilket är det hösta resultatet på många år. 
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Källor
• SNS analys nr. 43. Sociala medi-

er och politisk polarisering, 2017
• Statistik psykisk hälsa, Folk-
hälsomyndigheten
• SCB barnfattigdomsindex

• Growing Unequal?: Income 
Distribution and Poverty in OECD 

Countries, OECD (2017) 
• Economic Survey of Sweden 2017 samt 
OECD (2019): Income inequality 
• Den sociala kompassen 2019, Mölndals kom-
mun, Statisticon
• Livsvillkor i Mölndal – Sammanställning 
som underlag i fortsatt arbete för en socialt 
hållbar utveckling, 2020

Läs mer
• Den sociala kompassen 
2019, Mölndals stad,  
Statisticon
• Livsvillkor i Mölndal 
– Sammanställning i fort-
satt arbete för en socialt 
hållbar utveckling, 2020



Varför stiger förväntningarna?
Ny teknik har skapat möjlighet till snabba lösningar på männ-
iskors många behov. De yngre generationerna är födda in i det 
uppkopplade samhället och har förväntningar därefter. 

Dagens pensionärer har även de en större och annorlunda 
förväntan vad gäller service och krav på kommunen än tidigare. 
Äldre är överlag friska allt längre upp i åldrarna vilket skapar 
andra förväntningar på kommunens tjänster.  

Utbildningsnivån bland Mölndalsborna är mycket hög, vilket 
tenderar att driva upp förväntningarna på välfärden.

Teknik och digitalisering
Den snabba teknikutvecklingen har bidragit till att enskilda 
personer i större utsträckning förväntar sig enkel och omedel-
bar behovstillfredsställelse. 24 timmars-samhället har blivit en 
realitet. 

Bara några klick bort kan medborgaren få fakta och statistik 
om olika verksamheter. Det är självklart positivt med trans-
parens, men de stora möjligheterna att göra enkla jämförelser 
driver också upp kraven.

Hur kan vi som kommun möta dessa förväntningar i en tid 
med minskat finansiellt utrymme?

Innovation – nya arbetsformer och ny teknik
Förutom att se över vilka tjänster vi erbjuder behöver vi också  
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Stigande förväntningar  
på välfärden
Introduktion
Det finns flera anledningar till att förväntningarna på välfär-
den ökar. Tillgången till ny teknik är en starkt bidragande 
orsak. Det blir en utmaning för kommunen att leva upp till 
dessa förväntningar i framtiden. Antalet barn, unga och 
äldre ökar i Sverige och det i en snabbare takt än den ar-
betsföra delen av befolkningen. Det leder till att behovet av 
välfärdstjänster ökar samtidigt som det blir allt svårare att 
få arbetskraft och skatteintäkter att räcka till – gapet mellan 
kostnader och intäkter ökar. 

YOLD
= young olds. Begreppet kommer från 
 Japan och omfattar personer i åldrarna 65–
75 år. De jobbar längre, är friskare och har 
bättre ekonomi än tidigare generationer.

Frågor
• Hur ska vi möta stigande förväntningar 
på kommunal service hos allt mer med-
vetna invånare i kombination med att de 
kommunala resurserna minskar? 
• Hur kan vi bli bättre på att få balans 
mellan det kortsiktiga och långsiktiga 
perspektivet i våra prioriteringar?



ompröva och utveckla hur de utförs. Genom att ta tillvara kom-
petens och förändringstankar i organisationen kan det driva på 
en lösningsfokuserad verksamhetsutveckling. Vissa verksam-
heter kan bli effektivare med hjälp av tekniska lösningar, andra 
kräver kanske framför allt ett nytt tankessätt. 

Innovationsbarometern visar att behov och förväntningar från 
medborgarna är den viktigaste faktorn för att driva utveckling 
och förnyelse i verksamheten. 

Faktorer som anses ha stor betydelse för innovationsförmå-
gan är: tillgång till kompetens, organisationskultur med ett 
tillåtande klimat, ledningsstöd, riskhantering och finansiering. 

Våga prioritera och kommunicera. Tänk långsiktigt.
Med en krympande kommunal ekonomi blir en sannolik konse-
kvens att staden inte längre kan erbjuda alla de tjänster vi gör  
i dag. Vi behöver ha en medveten hållning i våra prioriteringar. 

Genom att involvera invånare och brukare får de information, 
möjlighet till inflytande och kan bättre förstå processer och pri-
oriteringar. Det är viktigt att låta alla grupper komma till tals, 

inte bara de starkaste grupperna som orkar driva sina frågor.  
Att använda en strukturerad medborgardialog kan vara ett sätt 
att skapa delaktighet, öppenhet och transparens. 

Även i tider av krympande ekonomi måste vi våga priorite-
ra långsiktiga satsningar som främjar till exempel hälsa eller 
inkludering. Vi får inte se alltför snävt till kortsiktiga ekono-
miska hänsyn utan våga ta modiga och kloka beslut som har 
god effekt på både individers förutsättningar till ett gott liv och 
i förlängningen till en god samhällsekonomi. 

Ökad samverkan med andra aktörer
I framtiden kan vi behöva ha ett bredare perspektiv på vem som  
producerar olika välfärdstjänster. Ökat samarbete med exem-
pelvis näringsliv, föreningar och volontärer är en möjlighet att 
både kunna bidra till att lösa finansieringsfrågor och utförande 
av olika tjänster. 

Olika samhällsaktörer har ofta ett intresse av att öka attrakti-
viteten i lokalsamhället och tar ett allt större ansvar för att bidra 
till den utvecklingen. 
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Källor
• Välfärden i siffror, SKR, 2019
• Ekonomirapporten, okt 2019, Om kommu-
nernas och regionernas ekonomi, SKR, 2019
• Innovationsbarometern, Enkätstudie om 
innovationsarbete i offentlig verksamhet
• Idéburet offentligt partnerskap Vägled-
ning, SOU 2019:56
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Nya plattformar
Digitaliseringen och utvecklingen av  
sociala medier har skapat nya platt-
formar och förutsättningar för att skapa 
opinion och driva frågor. 
Kan vi utveckla hur och var vi möter våra 
medborgare?



Världen
Den ökade globaliseringen, konflikter, oro och naturkatastrofer 
i världen liksom en önskan om ett ekonomiskt och socialt bättre 
liv har lett till ökad migration. Det finns mer än 258 miljoner 
migranter i världen – personer som bor i ett annat land än där 

de föddes. Det är cirka 3,4 procent av världens befolkning.  
Antal människor på flykt uppgår enligt UNHCR till mer än 70 
miljoner människor.

Sverige
Sverige är ett av de länder i västvärlden som har störst andel av  
befolkningen som är född utomlands, cirka två miljoner perso-
ner. Av beviljade uppehållstillstånd på senare år har 30 procent 
varit arbetskraftsinvandring, 50 procent anhöriginvandring och 
20 procent asylsökande.

Tiden för att etablera sig i Sverige är ofta lång. Det tar i ge-
nomsnitt åtta år innan hälften av flyktinginvandrarna förvärvs-
arbetar. Det finns dock tecken på att processen har börjat gå 
något snabbare under senare år. Tiden till etablering skiljer sig 
dock mycket åt och beror i hög grad på utbildningsnivå. Efter 
16 år i Sverige har knappt hälften kommit in på arbetsmarkna-
den i gruppen som saknar gymnasial utbildning. 

Skillnaden i skolresultat mellan inrikes och utrikes födda 
elever är större i Sverige än i jämförbara länder. Även barn  
som kom till Sverige mellan 0 och 6 års ålder har i lägre grad 
än inrikes födda gymnasiebehörighet. Utöver detta har utlands-
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Ökat kommunalt fokus  
på integration
Introduktion
En framgångsrik integration är i mångt och mycket nyckeln 
till att både individer och samhälle ska må bra, till ömse-
sidig nytta för alla. Den övergripande nationella målsätt-
ningen för integration är ”lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.” 
Integration är både ett mål och en process med ömsesidig 
förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Frågor
• Hur kan vi bättre ta tillvara den mång-
fald, erfarenhet och kompetens som 
finns bland nyanlända?
• Hur kan vi stödja en utveckling som gör 
att alla har lika möjlighet att etablera sig 
i samhället?
• Hur kan vi arbeta för att nyanlända 

Skolelever med utländsk bak-
grund som är födda i Sverige 
lyckas bra i Mölndal. 
Samtliga av dessa elever nådde 
gymnasiebehörighet och det 
samlade meritvärdet ökade och 
är något högre än för elever med 
svensk bakgrund.

!kommer in snabbare på arbetsmarkna-
den och i egen försörjning?
• Hur kan vi påverka attityder och värde-
ringar kring invandring och integration 
hos Mölndalsborna?

PRIORITERADE TRENDER
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Källor 
• World Migration Report, International 
Organization for Migration – UN, 2020
• UNHCR. Data: Figures at a glance
• Hälsa hos personer som är utrikes föd-
da – skillnader i hälsa utifrån födelseland, 
2019
• SCB Barnfattigdomsindex 

• Informationsverige.se
• Arbetslöshet, utrikes födda 2020, 
Ekonomifakta
• Ankomst och härkomst – en ESO-rap-
port om skolresultat och bakgrund, 
Grönqvist och Niknami, Regeringskans-
liet, Finansdepartementet, 2017
• Psykisk ohälsa hos asylsökande och  

nyanlända migranter, Socialstyrelsen 
2015
• Beviljade uppehållstillstånd 1980–2019, 
Migrationsverket
• Utkast Integrationsstrategi Mölndals 
stad 2020

födda delvis sämre hälsa än inrikes födda.
World Value Suvey har undersökt hur väl invandrade perso-

ner känner sig hemma i Sverige och hur deras värderingar ser 
ut. Lågutbildade känner sig mer hemma än högutbildade, äldre 
mer än yngre och män mer än kvinnor. 

En preliminärtolkning är att första generationens migranter 
jämför sin nuvarande situation med ursprungslandets villkor. 
Om man då är lågutbildad och/eller äldre, har man i allmänhet 
upplevt en väsentlig förbättring i livsvillkor. 

För männen har också ett tungt ansvar för familjens försörj-
ning delvis övertagits av ett fungerande välfärdssystem. För 
kvinnorna är däremot förändringarna ofta inte lika stora: de har 
fortsatt stort ansvar för familj och barn.

Mölndal
Många av de som kom till Mölndal under flyktingkrisen 2015–
2016 var relativt välutbildade. De som kommer till Mölndal nu, 
inklusive så kallade kvotflyktingar, har sämre utbildningsbak-
grund och sämre hälsa. Det innebär en större integrationsutma-
ning och ekonomisk press för kommunen. 

Prognosen för 2021 innebär att Mölndals stad ska ta emot 

cirka 85 personer med skyddsbehov/på flykt.
Tendensen är att fler har kortare utbildning bland de grupper 

av anhöriga som nu immigrerar. Stadens verksamheter möter 
allt fler som är analfabeter. Olika utbildningsnivå och förutsätt-
ningar kräver att det finns ett brett utbud av vägar till etablering 
och egen försörjning. 

Mölndal är en av tio svenska så kallade ankomstkommuner 
och tog 2015–2018 emot 4 660 ensamkommande barn och 
unga. De flesta slussades efter kort tid vidare till andra kommu-
ner och endast en mindre grupp blev kommunplacerade  
i Mölndal.

Om vi tittar specifikt på barns utsatthet ser vi att bland barn 
med svensk bakgrund är andelen knappt 2 procent och bland 
barn med minst en utlandsfödd förälder drygt 15 procent. Det 
är också så att fler utlandsfödda får ekonomiskt bistånd.

Samtidigt lyckas skolelever med utländsk bakgrund som är 
födda i Sverige bra i Mölndal. Samtliga av dessa elever nådde 
gymnasiebehörighet och det samlade meritvärdet ökade och är 
något högre än för elever med svensk bakgrund.

PRIORITERADE TRENDER
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Ny teknik förändrar arbetslivet
Allt fler arbetsuppgifter robotiseras eller automatiseras. Det 
innebär stora utvecklingsmöjligheter samtidigt som det ställer 
höga krav på omställning i arbetslivet. Artificiell intelligens 
(AI) kan alltmer ersätta medarbetare även inom yrken som 
hittills krävt kvalificerad utbildning. AI måste inte betyda färre 
jobb för människor att utföra, från 2020 räknar man med en 
positiv nettoeffekt på sysselsättningen. Den stora utmaningen 
blir utbildning och fortbildning av arbetskraften.  

Det ekonomiska värdet av fullständigt införande av AI  
i offentlig förvaltning i Sverige beräknas kunna frigöra 140 
miljarder kronor årligen, till exempel genom ökad tillgång till 
sjukvård, effektivare utbildning och allmän effektivisering. 

Nya krav på arbetslivet – ökad flexibilitet och  
fokus på hela livet
Rörligheten på arbetsmarknaden är större nu än på 30 år. Om 
det fortsätter i samma takt har varannan person bytt anställning 
inom fem år. En anställd stannar i genomsnitt fem år på en 

Om tio år kommer det att finnas 
många yrken som inte finns  
i dag. En klimatrevisor till exempel, 
kontrollerar att företag och 
organisationer sköter sin hållbar-
hetsredovisning och en molnvakt 
kontrollerar att data hanteras 
säkert. 

! Frågor
• Hur kan Mölndals stad bli en attraktiv 
arbetsgivare för yngre generationer?
• Hur kan vi bredda vår rekryteringsbas, 
med bibehållen och rent av ökad kvalitet?
• Hur få fler att arbeta mer och längre? 
• Hur kan teknikutvecklingen utnyttjas för 
att lösa framtida brist på kompetens?

PRIORITERADE TRENDER

Hårdare konkurrens  
om kompetens
Introduktion
Samhällsutvecklingen i stort i kombination med ny teknik 
får konsekvenser för arbetslivet och för våra tankar kring 
hur det ska organiseras. Det påverkar oss som arbetsgiva-
re och arbetstagare i hög grad och det finns många olika 
faktorer vi behöver förhålla oss till och hitta nya innovativa 
lösningar kring. Den framtida befolkningsstrukturen gör att 
behovet av till exempel lärare och personal inom vård- och 
omsorgssektorn kommer att öka, samtidigt som det råder 
brist på dessa yrkesgrupper. Tillgång till kompetens är inte 
bara avgörande för den kommunala verksamheten utan  
också för att vi ska kunna behålla och utveckla vårt närings-
liv. 

500 000
SKR räknar med att antalet anställda 
inom välfärdstjänsterna behöver öka 
med nära 200 000 fram till och med 2026. 
Till det behöver 300 000 rekryteras för att 
kompensera pensionsavgångar. 
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arbetsplats. Var femte person kommer aktivt att söka nytt jobb 
inom de kommande sex månaderna. Den så kallade gig-ekono-
min, där fasta arbeten ersätts med uppdragsbaserade arbeten, 
ökar snabbt. 

För den yngsta generationen, den så kallade generation Z, 
blir ett arbetsliv med större frihet och avsaknad av psykisk 
stress allt viktigare. De prioriterar meningsfulla jobb som åter-
speglar de egna värderingarna. De önskar kontinuerlig person-
lig utveckling. 

En stor grupp inom generation Z värderar anställnings-
trygghet högt. Troligtvis kommer den trenden att förstärkas av 
coronakrisen eftersom den drabbat många unga utan fast arbete 
hårt.

Intresset för att själva vara chefer och ledare är begränsat. 
Däremot värderar de gott ledarskap mycket högt, som en av de 
viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats.  

Bristyrken
Framför allt inom vård- och omsorgssektorn och inom utbild-
ningsområdet kommer antalet utbildade medarbetare inte att 

räcka till. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer 
att antalet anställda inom välfärdstjänsterna i Sverige behöver 
öka med knappt 200 000 personer fram till och med 2026, om 
inga förändringar görs i arbetssätt och organisation. Dessutom 
behöver cirka 300 000 personer rekryteras för att kompensera 
pensionsavgångar. 

Vi behöver kombinera många insatser för att lyckas attrahera 
den kompetens vi behöver i framtiden. 

Attraktiv arbetsgivare
Vi behöver ligga i framkant vad gäller nya yrken, arbetssätt, 
utvecklingsmöjligheter och inflytande över sitt arbete. Ett bra 
ledarskap är en nyckel till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Behålla och utveckla personal
Det är inte minst viktigt att behålla den personal vi har. Ny-
rekrytering kostar mycket och skapar brist på kontinuitet. Att 
bättre använda befintlig kompetens samt omfördela arbetsupp-
gifter mellan yrkesgrupper för att avlasta bristyrken är en fram-
gångsfaktor. Detsamma gäller kompetensutveckling genom 

Generation Y och Z
• Arbetsplatsen ska spegla ens egna värde-
ringar. Ledarskap är viktigt, men intresset 
för att själv vara ledare är relativt lågt.  
• Viktigt att arbetslivet innebär frihet och 
avsaknad av psykisk stress.  
• Anställningstrygghet är också något som 
värderas högt.

En attraktiv arbetsgivare ska ha
• Förmåga att ta till sig ny teknik
• Förmåga att leda förändring
• Förmåga att kommunicera
• Förmåga att erbjuda yrkeslivslångt 
lärande
• Förmåga att matcha kapacitet till efter-
frågan Källa: Kairos Future AB 

PRIORITERADE TRENDER
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breddning eller höjning av kompetens hos befintliga medarbe-
tare, inte minst för att kunna dra nytta av de möjligheter den 
tekniska utvecklingen kan ge.
 
Nya arbetssätt, nya aktörer
För att kunna erbjuda effektiva välfärdstjänster i framtiden 
behöver vi hitta nya arbetssätt, arbeta smart och effektivt med 
hjälp av teknisk utveckling och digitalisering. Teknikutveckling 
kan bli viktig i de verksamheter där det kommer att bli svårt att 
rekrytera framöver, exempelvis inom vård- och omsorgsområ-
det. 

En annan aspekt som kan behöva utvecklas ytterligare är vem 
som utför en del av välfärdstjänsterna. Kan vi genom samarbete 
med till exempel civilsamhället och volontärer tillhandahålla 
tjänster som vi kanske inte annars har råd att prioritera? 

Bredda rekryteringen
En attraktiv och väl fungerande arbetsplats präglas i många 
fall av en mångfald avseende många faktorer såsom kön, ålder, 
funktionsvariationer, erfarenhet och bakgrund. Hur kan vi bli 
bättre på att ta tillvara en mångfald av arbetstagare? Kan vi 
möta framtida arbetstagare på nya rekryteringskanaler? Att 

attrahera arbetskraft i dag är till stor del ett relationsbyggan-
de – de sökande är i många fall lika mycket konsumenter som 
passiva arbetssökande. 

Arbetslivets omvandling innebär att yrken försvinner och nya  
kommer till. Om tio år kommer det att finnas många nya yrken 
som inte finns i dag. Trygghetsrådet (TRR) listar några tänk- 
bara sådana här nedan.
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mostly nonroutine tasks will rely on AI to 
do their jobs, Gartner Blog Network
• Framskrivning och analys av kompe-
tensförsörjningsbehov till 2040, Arbets-
förmedlingen, 2018
• Ekonomifakta, arbetsmarknad, blandad 
statistik
• Framtidens arbetsliv del 1, Kairos Future AB

Källor
• 3 rules for engaging millennial and Gen 
Z talent in the workplace, World Econo-
mic Forum, 2020
• Kompetensindikator Poolia, 2018
• Trender och prognoser om utbildning 
och arbetsmarknad
• By 2022, one in five workers engaged in 

Nya yrken
Robotpersonlighetsdesigner: 
Utformar en robots personlighet, röster 
och ansiktsuttryck så att den fungerar på 
arbetsplatsen.

Klimatrevisor:
En person som kontrollerar att företag 
och organisationer sköter sin hållbar-
hetsredovisning.

Kulturflätare:
En person som ansvarar för att fläta 
samman organisationer med olika före-
tagskulturer, så att de blir mer effektiva, 
har ett gemensamt arbetssätt och strävar 
åt samma håll. Det kommer att behö-
vas för att vi i framtiden kommer att 

jobba mer i nätverk, där små och stora 
organisationer samarbetar för att uppnå 
gemensamma mål.

Oldfluencer:
En senior influencer som lyfter fram 
frågor som är viktiga för äldre genera-
tioner. Deras följare är ofta köpstarka.
 
Gig-manager:
En person som leder egenanställda som 
gör längre eller kortare ”gig” inom en 
organisation.

Vertikalodlare:
En stadsbonde som odlar längs med 
husväggarna. Redan nu finns företag 
som planerar för det i Stockholm, enligt 
TRR:s kommunikationschef Claes 
Åberg. 

Molnvakt:
En person som håller ordning på data så 
att den hanteras säkert. 

Etikutvecklare:
En person som utvecklar etiska ramverk 
och kontrollerar att organisationen och 
alla underleverantörer gör rätt för sig.

DNA-coach:
Hjälper kunder att analysera DNA och 
optimera deras träning och kost därefter. 
Följer givetvis upp resultaten med hjälp 
av data från smarta klockor och plagg.

Distansare:
En person som arbetar på distans, från 
kontorshotell eller hemifrån.

• Sveriges viktigaste jobb finns i välfär-
den, Rekryteringsrapport 2018, SKR
• Främja den offentliga förvaltningens 
förmåga att använda AI, digg.se
• Mölndals stad – attraktiv arbetsgivare, 
HR-statistik 2019 helår
• Mölndals stads kompetensförsörjnings-
strategi 2019–2022



Slutord
Vi som har tagit fram den här rapporten hoppas att den kan 
bidra till en gemensam bild och till att väcka tankar och skapa 
intressanta diskussioner. Tyvärr måste det ske ett urval i vad 
som tas upp i en sådan här rapport och på vilken nivå det pre-
senteras. 

Till nästa rapport kanske det är andra trender och samhälls-
förändringar vi behöver komplettera med. Viktiga områden 
som vi nu ser kan komma att få större plats i framtiden är till 
exempel betydelsen av sociala medier samt utvecklingen av 
den psykiska hälsan. Det kan förstås också ske saker i vår 

Cecilia Rignell 
Utvecklingsledare 
Anna Jandersson
Ledningscontroller 
Paula Svanquist
Kommunikationsstrateg
Ragnar Dahlgren 
Analytiker 

Felipe Flores
IT-projektledare
Erik Wässing
Processcontroller
Elin Carlsson Ahlbeck
Controller

24

SLUTORD

omvärld som gör att det är helt andra saker som vi kommer att 
fokusera på.

Vår förhoppning nu är att du som läsare har tagit till dig vår 
analys på ett sätt som passar dig och dina behov. Om du är 
anställd i Mölndals stad kan du ha möjlighet att diskutera dessa 
frågor vidare i till exempel din arbetsgrupp. Kontakta din chef 
eller någon av nedanstående personer för mer information om 
de möjligheterna. 

Mer om vårt arbete med trend- och omvärldsanalys och mer 
information hittar du här: www.molndal.se/omvarld

Bästa hälsningar från arbetsgruppen som har tagit fram denna rapport


