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1. Stadsdirektören har ordet 
 

 

 

Detta är en viktig pusselbit. En samlad trend- och omvärldsanalys är 

avgörande i arbetet med att göra Mölndal till en hållbar stad. Att vi för-

står och förhåller oss till omvärlden och hur den påverkar oss lokalt, 

regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid.  

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 

men färre som betalar skatt samtidigt som Mölndalsbornas förvänt-

ningar på det vi levererar ökar. Vi behöver vara innovativa och hitta nya 

sätt att lösa våra uppgifter på 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. 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 planerar att möta detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio Saba Sjösten 

Fotograf: Emmy Jonsson 
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2. Bakgrund och fakta om analysen 
 
 

 

 

Detta är den första sammanhållna trend- och omvärldsanalysen som görs med perspektivet hela Mölndals 

stad. Genom att systematiskt arbeta med trend- och omvärldsanalys hjälper vi våra medarbetare och verk-

samheter att förhålla sig till förändringar i omvärlden.  

 

När vi bevakar trender och förändringar i vår omvärld blir vi bättre rustade för att möta utmaningar på ett 

proaktivt och ändamålsenligt sätt. Den kunskap en omvärldsanalys erbjuder kan bli extra betydelsefull i en 

framtid med krympande ekonomiskt utrymme för kommunal verksamhet.  

Syfte och användning 

Syftet med trend- och omvärldsanalysen är bland annat att  

- vara ett kunskapsunderlag i planeringsprocessen för nämnder och bolag i Mölndals stad. 

- kunna bidra i verksamhetsplanering i stadens förvaltningar och bolag.  

- ge en gemensam bild och 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 styrning och ledning av staden. I grun-

den finns den politiska viljan uttryckt i bland annat stadens fullmäktigemål, nämndmål och i en politisk 

plattform. I Mölndal Vision 2022 formuleras ett antal strategier kring hur staden ska utvecklas. Löpande 

samlas data in kring olika perspektiv av vår stads verksamheter. Styrdokument behandlar viktiga aspekter 

av hur vår verksamhet ska styras. Tillsammans ger 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 för att ta fram denna analys är material som Sveriges Kommuner och Regioner har tagit 

fram tillsammans med 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 stadsdirektörens ledningsgrupp prioriterat bland dessa tren-

der utifrån vad som är relevant ur ett perspektiv för hela staden. Ledningsgruppen har även haft möjlighet 

att lägga till trender som de saknade bland SKR:s utvalda. En arbetsgrupp med personer från olika verk-

samheter i Mölndals stad har utgått från de prioriterade trenderna och tagit fram denna rapport.  

 

Perspektivet 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 
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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 för-

söker vi att i rapporten endast skriva om en trend på ett ställe även om den kan ha påverkan i flera samman-

hang.  

Några begrepp i trend- och omvärldsanalys 

Ur analyssynpunkt befinner vi oss i olika världar, med olika möjlighet att påverka dessa. Man brukar prata 

om: 

• Invärld - den värld vi verkar i (t. ex. Mölndals stad). 

• Närvärlden - den värld vi indirekt kan påverka (t.ex. Mölndal i Göteborgsregionen, i Västra          Gö-

talandsregionen) 

• Omvärld - den värld vi kan påverka i mindre utsträckning (Mölndal i Sverige, i EU, i världen) 

Det är viktigt att ha med alla perspektiven i en trend- och omvärldsanalys. I de olika världarna finns olika 

aktörer och faktorer som vi behöver förhålla oss till. 

 

 
 

Figur: Tre världar Källa: Kairos Future AB 
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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 på-

verka dem. 

En trend är jämfört med en megatrend mer påverkbar, geografiskt avgränsad och påverkar delar av sam-

hället. Både megatrender och trender är drivkrafter för varandra i en sammanflätad process.  

De megatrender och trender 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  

 

 

 

 

 

 

  Trender1:  

1. Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme  

2. Stigande förväntningar på välfärden  

3. Hårdare konkurrens om kompetens  

4. Ökad polarisering  

5. Ökad bostadsbrist  

6. Ökat fokus på landsbygden  

7. Förändrat medielandskap  

8. Minskad tillit  

9. Ökade möjligheter att effektivisera med ny tek-

nik (slås ihop med megatrenden Teknik) 

10. Ökat kommunalt fokus på integration  

11. Ökad osäkerhet i världen  

12. Fler geopolitiska konflikter  

13. Från kunskaps- till nätverkssamhälle 

 

 

 

Bilden visar vilka trender vi har valt att fördjupa oss i och hur de tydligast kan kopplas till de olika megat-

renderna.  

 

 

 

1 De trender som är markerade i fet stil är de som vi har 

bedömt som mest relevanta för Mölndals stad och som vi 

analyserar vidare nedan. Urbanisering är en annan  

megatrend som kan inrymmas i både globaliseringstren-

den och demografiska förändringar.  
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Läs mer: 
- Film om 13 trender fram mot år 2030, SKR 

Källor: 
- SKR Vägval för framtiden 3 – UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2030, 2018 

- Kairos Future Ab – diverse kursmaterial 

- Uppsala kommuns omvärldsanalys 2020, Uppsala 2020 

- Trend- och omvärldsanalys, Lund 2017 

- Trend- och omvärldsanalysen 2020, Helsingborg 2020 

  

https://skr.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html
https://skr.se/download/18.11bdf6001624d35f343945e1/1522164725619/V%C3%A4gval-f%C3%B6r-framtiden-3-omv%C3%A4rldsanalys-2018.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/c45275b8b1ee42e4811c16aaac4c328e/uppsala-kommuns-omvarldsanalys-2020---med-uppdateringar-utifran-covid-19.pdf
file://///mk.se/Data/Gemensam/Slf/Samordning%20för%20hållbarhet/Funktion%20EU%20INTERNATIONELLT/Projekt/TOA/Trend-%20och%20omvärldsanalys%20Lund%202017
https://trendomvarld.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/89/2020/03/trend-och-omvarldsanalys_2020.pdf
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3. Tillägg med anledning av coronapandemin 
 

 

 

En stor del av arbetet med denna analys gjordes i början av den pandemi som har präglat världen under 

2020 och ser ut att fortsätta göra det under överskådlig tid. En del effekter har varit omedelbara, en del 

kommer vi att leva med under en lång tid framöver.  

Vissa antaganden och resonemang i trend- och omvärldsanalysen kan kännas inaktuella eller osäkra med 

hänsyn tagen till de stora effekterna vi ser av pandemin. Det är dock i huvudsak relativt långsiktiga per-

spektiv som lyfts fram i rapporten. I en föränderlig värld är det en utmaning att leverera aktuella antaganden. 

Det som är sant vid en tidpunkt kan vara inaktuellt snart därpå. Covid-19 har påmint oss om hur nära 

sammankopplade vi är med omvärlden och hur snabbt den kan påverka oss.  

Vi kommer inte att i detta läge komplettera med en fullständig analys av pandemins effekter, men tar upp 

några resonemang som kan vara intressanta att ha med sig i tankarna kring vår framtid.  

Likt tidigare globala pandemier genom världshistorien har covid-19 satt en käpp i samhällets hjul och dess 

utveckling. Utöver akuta vårdinsatser och hälsomässiga aspekter har viruset visat på en stor sårbarhet i 

samhället.  

Vad har vi sett för förändringar i samhället?  

En av de tydligaste konsekvenserna är den försämrade ekonomin och arbetsmarknaden. Många företag har 

fått korttidspermittera personal. För att undvika uppsägningar har den svenska regeringen gett bidrag med 

historiskt stora belopp. Hittills har 588 000 anställda beviljats denna form av stöd. 

I maj 2020 låg arbetslösheten i Sverige på 9 procent. De senaste siffrorna från oktober visar att den har 

sjunkit till 7,8 procent. Fler är i behov av ekonomiskt bistånd i jämförelse med föregående år. Denna ökning 

började dock redan innan pandemin. Trots de höga arbetslöshetssiffrorna ökade andelen som får ekono-

miskt bistånd med enbart med 3 procent under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2020.  

Kommun och region 

Regeringen har avsatt 20 miljarder till kommuner och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvår-

den samt inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Inför 2021 har regeringen aviserat 12,5 miljarder till 

kommuner och regioner, varav 70 procent går till kommunerna. Ett ytterligare tillskott på 10 miljarder 

föreslås. För kommunernas del innebär detta ungefär 673 kronor per invånare beräknat utifrån SKR:s be-

folkningsprognoser för 2020 och 2021.  

Sociala konsekvenser 

Det är i många fall ännu för tidigt att med säkerhet säga hur stora de sociala konsekvenserna är och kommer 

att bli till följd av pandemin. Det finns ett antal områden som riskerar att få en sämre utveckling till följd 

av samhällsutvecklingen under covid-19. 

Överlag förstärker pandemin befintliga problem som dålig ekonomi, våldsutsatthet och missbruk. Fler per-

soner riskerar att hamna i utsatthet som följd av varsel, uppsägning eller isolering. Den psykiska ohälsan 
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har ökat, men inte så kraftigt som befarats. Utöver de i riskgrupper som drabbades tidigt i pandemin har nu 

även andra grupper drabbats av psykisk ohälsa.  

Barn och ungas tillgång till skyddande faktorer, fritidsaktiviteter samt socialt liv minskar under pandemin 

och riskerar att påverka deras hälsa negativt och öka social oro. I fyra län har kommuner och polis rappor-

terat om ett ökat antal anmälningar om våld i nära relationer.  

Ljuspunkter 

Samtidigt finns det positiva effekter av pandemin. Kommuner har rapporterat om ökad förvaltningsöver-

skridande samverkan och stärkt samarbete mellan kommun, näringsliv och organisationer. Vi ser ett ökat 

lokalt engagemang från civilsamhället och enskilda. Krisberedskapen har stärkts. Pandemin har påskyndat 

den tekniska utvecklingen. Den digitala omställningen har tagit stora språng i det dagliga distansarbetet. 

Med historisk hastighet har ett vaccin tagits fram. 

I samband med nedstängning och social distansering har vi samtidigt sett effekter som ökad e-handel, mins-

kade flygresor och transporter samt förbättringar i klimatet. 

Källor:  
- Ekonomifakta, arbetsmarknad – arbetslöshet – korttidspermittering, 2020 

- Ekonomifakta, arbetsmarknad – arbetslöshet –2020 

- Utveckling av ekonomiskt bistånd i spår av covid-19. Socialstyrelsen, 2020 

o Dnr 5.7-24430/2020 Art.nr: 2020-9-6928 

o Dnr 5.7-24430/2020 Art.nr: 2020-11-7001 

- SKR, Ekonomi, Preliminär fördelning av tillskott till kommuner och regioner för 2021 och 2022 

- Kairos Future, What’s on 2021?, 2020 

- Lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet med anledning av covid-19, Läns-

styrelsen Hallands län, 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/korttidspermittering/
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/arbetsloshet/?graph=/25554/1,2/all/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/analys-och-utveckling/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7001.pdf
file://///mk.se/Data/Gemensam/@GMT-2021.01.13-06.06.53/Slf/Gemensam/Trend%20och%20omvärldsanalys%20TOA/Rapport/Preliminär%20fördelning%20av%20tillskott%20till%20kommuner%20och%20regioner%20för%202021%20och%202022
https://www.kairosfuture.com/se/academy/event/whats-nxt-kairos-future/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/06/uppdrag-om-lagesbilder-och-atgarder-i-kommunerna-for-att-forebygga-social-problematik-och-utsatthet/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/06/uppdrag-om-lagesbilder-och-atgarder-i-kommunerna-for-att-forebygga-social-problematik-och-utsatthet/
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4. Ekonomisk utblick 

 
 
 
 
 

Världen 

Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen just nu är ovanligt stor. Coronapandemin har medfört att 

världsekonomin under första halvåret 2020 upplevt en exceptionellt snabb konjunkturnedgång och minsk-

ning av BNP, med ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Under tredje kvartalet återhäm-

tade sig ekonomin starkt men i takt med att smittspridningen åter tagit fart dämpades utvecklingen under 

senare delen av 2020. Tjänstesektorn och hushållens möjlighet till konsumtion har påverkats starkt. Många 

länder har omfattande stimulanspaket för att motverka de negativa ekonomiska konsekvenserna. Hur väl 

dessa slår ut, i kombination med effekterna av den fortsatta smittspridningen, bidrar till hur djup och lång-

varig lågkonjunkturen blir. Stimulanspaketen påverkar ländernas skuldsättningsgrad. Ökade räntekostnader 

för lån kan på sikt medföra minskat utrymme i de offentliga finanserna. Utsikterna för en förbättrad kon-

junktur på längre sikt har stärkts i och med en oväntat tidig möjlighet till massvaccinering.  

Prognoserna för världsekonomin de kommande åren var generellt svaga redan innan coronapandemin. SKR 

spådde i början av 2020 att tillväxten i global BNP skulle bli den svagaste på tio år och att den historiska 

tillväxttrenden inte såg ut att kunna uppnås. Orsakerna var bland annat geopolitiska spänningar samt för-

sämrade och oklara förutsättningar för den internationella handeln. Dessa risker och utmaningar finns i 

många fall fortfarande kvar.  

Sverige 

Den svenska ekonomin följer i stort samma mönster som världsekonomin. Uppgången i efterfrågan och 

produktion har även i Sverige varit betydligt starkare än vad många bedömare trodde tidigare under året. 

Lågkonjunkturen väntas dock bestå flera år framöver. Potentialen för hög tillväxt anses vara ovanligt stor 

under kommande år, däremot väntas inte sysselsättningen öka i samma omfattning, vilket är problematiskt 

för skatteunderlagsutvecklingen. Den är beroende av att sysselsättningen inom tjänstesektorn återhämtar 

sig, men bedömningen inför 2021 är att det kommer att dröja. Även om antalet arbetade timmar har sjunkit 

under 2020 så har den totala lönesumman hållits uppe av exempelvis statligt permitteringsstöd, sjukersätt-

ningar samt utfallet av lönerörelsen. Den svaga utvecklingen av skatteunderlaget är oroande eftersom priser 

och kostnader i allmänhet väntas stiga mer framöver. Arbetslösheten väntas enligt regeringen att stiga till 

nio procent under 2021, för att därefter vända neråt igen.    

För att motverka effekterna av konjunkturnedgången har regeringen under 2020 lagt fram flera extra änd-

ringsbudgetar med stöd till företag, kommuner och hushåll. För att täcka upp för befarade vikande skattein-

täkter och ökade kostnader i samband med pandemin har betydande tillskott av generella statsbidrag samt 

andra riktade satsningar gjorts till kommuner och regioner. Dessa stöd kommer till viss del att finnas kvar 

även under 2021. SKR bedömer att tillskotten är tillräckliga, men osäkerhet finns kring vad som kommer 

att hända åren därefter då lågkonjunkturen väntas fortsätta. Stimulanserna, i kombination med bland annat 

minskad efterfrågan samt svårighet att i många fall utföra kommunal verksamhet ur ett smittskyddsper-

spektiv, har medfört att kommunerna generellt väntas visa upp mycket starka ekonomiska resultat för 2020. 



 
12 

 

Regeringens stimulanspaket medför att Sveriges offentliga finanser, som hitintills varit goda, kommer att 

försämras. Kommunerna kommer därför troligen inte kunna förvänta sig bidrag i samma omfattning när 

konjunkturen stabiliseras och det finanspolitiska regelverket åter måste följas. 

Svensk ekonomi påverkas också av den allmänna försvagning av konjunkturläget som inleddes för drygt 

ett år sedan. En avmattad global konjunktur medför en försvagad marknad för många svenska exportföretag. 

Den allt mer ansträngda ekonomin påverkas också av ett högt demografiskt tryck från en förändrad befolk-

ningsstruktur i riket. Befolkningen växer totalt men försörjningskvoten för dem i arbetsför ålder kommer 

att öka som en följd av en större andel personer i yngre och äldre ålder som generellt är i större behov av 

offentlig verksamhet.  

Mölndal 

Mölndals stad har under många år haft en god ekonomi. De kommande åren väntas dock förutsättningarna 

för ekonomin att bli betydligt mer ansträngda. Det är en följd av lågkonjunkturen men även av de struktu-

rella utmaningar som präglar kommunerna, främst kopplat till förändrad befolkning och ökad investerings-

volym. Det finns även en trend att kraven på den kommunala verksamheten avseende omfattning och kva-

litet ökar från medborgare och brukare över tid.    

Antalet invånare i Mölndal växer. Fler yngre och äldre medborgare medför behov av en utökad kommunal 

verksamhet som både måste finansieras och bemannas. Skatteintäkterna är den helt dominerande intäktskäl-

lan för staden. Genom gällande skatteutjämningssystem är det utvecklingen av skatteunderlaget i hela riket, 

inte skattekraften hos kommunens egna invånare, som styr storleken på skatteintäkter och inkomstutjäm-

ning i respektive kommun. Det spelar en väldigt liten roll för nivån på de skatteintäkter som Mölndal får 

att befolkningsstrukturen i staden inte följer riket, utan istället visar en ökande andel av befolkningen i 

arbetsför ålder samt en minskande andel äldre. Det har under flera år varnats för att skatteintäkterna per 

invånare kommer att minska. Trenden förstärks framöver av den minskade sysselsättningen och utveckl-

ingen av lönesumman i samband med lågkonjunkturen. Stadens ekonomiska förutsättningar påverkas också 

av kostnadsutjämningssystemet, som är en kostnadsneutral omfördelningsmodell, mellan landets kommu-

ner. Modellen sågs över inför 2020, vilket i kombination med att Mölndals socioekonomiska förutsättningar 

relativt riket har förbättrats, medför ett försämrat utfall för staden. Mölndals ersättning från kostnadsutjäm-

ningssystemet kommer därför att minska.  

Utbyggd kommunal verksamhet ställer ofta krav på investeringar i lokaler. Till detta kommer flera stads-

byggnadsprojekt samt att många av stadens befintliga lokaler byggdes mellan 60- och 80-talen och nu är i 

behov av att ersättas eller renoveras. I den långsiktiga finansiella analys som genomförts av revisionsbyrån 

PWC under 2019 för perioden fram till 2029 framgår det att stadens nuvarande finansiella mål med en 

budgeterad resultatnivå på 1,5 procent av intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning får ses som för 

lågt för att upprätthålla en rimlig egenfinansiering av investeringarna. För att uppnå en tillräcklig resultat-

nivå och därmed kunna behålla en fortsatt god ekonomi i staden framöver görs bedömningen att det behövs 

åtgärder i form av effektiviseringar och/eller justering av skattesatsen. Sedan den långsiktiga finansiella 

analysen togs fram har dock prognoserna över skatteunderlagsutvecklingen och statens besked om särskilda 

satsningar till viss del förändrat förutsättningarna. Den långsiktiga finansiella analysen kommer att uppda-

teras under början av 2021.  
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5. Megatrend – Globalisering 
 

 

 

Introduktion 

Begreppet globalisering används ofta för att beskriva det ökade ömsesidiga beroendet mellan världs-eko-

nomier, kulturer och människor. Värderingar sprids, skillnader mellan länder och människors levnadsvill-

kor minskar. Gränsöverskridande handel, minskade tullar, ny teknologi samt flöden av investeringar, män-

niskor, 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 

Globalisering på gott och på ont 

Världen ’blir mindre’ och möjligheter 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, fattigdomen har minskat. Med globalisering följer en del negativa 

konsekvenser, såsom ökade skillnader mellan fattiga och rika, miljöförstöring, gränsöverskridande brotts-

lighet, 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, 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 flyr och deras behov. Ekonomisk migration kommer också fortsatt att vara 

hög.  

Motkrafter och inbromsning 

Globaliseringen går i vågor. Motkrafter är bland annat ökad protektionism, nationalism och främlingsfient-

lighet. 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, är ett 

exempel på det.  

Spridning av virus och sjukdomar sker snabbare genom vårt globala resmönster. Större utbrott, som till 

exempel Coronaviruset, fungerar som en stark motkraft till globalisering genom att det påverkar handel, 

resor och i förlängningen ekonomin starkt. Även klimatkrisen kommer att ha påverkan på våra rese- och 

handelsmönster som kan fungera som en bromsande kraft för globaliseringen.  

Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har drivit på varandra. Nu kan man dock se att automatise-

ringen 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 
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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.  

Sverige 

Inom Sverige har globaliseringen i grunden förändrat förutsättningarna för näringslivet. Export av varor 

och tjänster stod för ca cirka 47 procent av Sveriges BNP år 2019. Idag är det möjligt att se hela världen 

som en spelplan för svenska företag. Vi ser ett allt större utlandsägande inom svenskt näringsliv. 

I skrivande stund skapar utbrottet av det nya coronaviruset en stor osäkerhet och det står klart att det har 

drabbat världsekonomin och konjunkturen väldigt hårt i allmänhet och i synnerhet en liten öppen export-

boeronde ekonomi som Sveriges.   

Påverkan på 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. Förhållan-

den som har sitt ursprung i globaliseringen, till exempel flyktingsituationen, klimatkrisen, effekter av 

världskonjunkturen och coronautbrottet är exempel på händelser som vi påverkas starkt av och inte kan 

hantera ensamma.   

Behålla och stärka attraktionskraften för näringslivet 

För Mölndals del är det starkt internationaliserade näringslivet ett tydligt exempel på det ömsesidiga bero-

endet av vår omvärld. I kommunen finns drygt 7 000 företag inom 500 branscher, varav life science är 

störst.  Inom Mölndal har vi fler än 400 exportföretag och drygt 550 importföretag. Närmre 300 företag är 

utlandsägda. Norge, USA och Tyskland är de dominerande ägarländerna. Tio företag med ägare från Stor-

britannien kommer sannolikt att påverkas starkt av Brexit. Det stora utlandsberoendet gör oss sårbara för 

avbrott i den internationella handeln och av till exempel även starkare protektionism, konflikter och kon-

junkturnedgång. 

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 an-

ställda att verka och bo på. Den s.k. arbetsmarknadsregion (område inom vilket det tidsmässigt är rimligt 

att arbetspendla) där Mölndal ingår förutspås växa från 1,4 miljoner invånare idag till 1,8 miljoner år 2030. 

Av de 120 000 nya jobb som förväntas skapas i Göteborgsregionen till 2035 väntas flest jobb skapas i 

Mölndal.  

I skrivande stund är det oklart om en station på höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås, med even-

tuellt stopp vid Landvetter flygplats, kommer att placeras i Mölndal. En station skulle stärka Mölndals 

position till exempel med tanke på den konkurrens om företagsetableringar och spetskompetens som råder. 

Tågförbindelsen skulle göra oss till ett nav som sammanbinder flera arbetsmarknadsregioner och blir en del 

av axeln Hamburg – Göteborg – Oslo.  
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Att fundera vidare på: 

• Vilka är de viktigaste utmaningarna och möjligheterna som globaliseringen för med sig för Möln-

dals 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 arbetsta-

gare att verka inom?  

Läs mer: 
- Mölndals stads näringslivsstrategi 2019–2022 

Källor:  

- What is Globalization? Peterson Institute for International Economics,  

- Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention, Gao Shangquan, 2000 
- Globalization, the Key Concepts, Edited by Annabelle Mooneyand betsy Evans, Routledge Taylor and Francis Group 2007 

- Mölndals stads näringslivsstrategi 2019–2022  

- Föreläsning Henrik Einarsson, Business Region Göteborg 

  

https://www.molndal.se/download/18.222ea40d16b98597d8e109bd/1567075375651/naringslivsstrategi.pdf
https://www.piie.com/microsites/globalization/what-is-globalization
https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
https://books.google.se/books?id=RCV-AgAAQBAJ&pg=PA194&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.molndal.se/download/18.222ea40d16b98597d8e109bd/1567075375651/naringslivsstrategi.pdf
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6. 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 

är extremt troligt att det är människan som har orsakat de klimatförändringar vi ser. Fortsatta utsläpp i 

samma omfattning som hittills kommer ge upphov till förändringar med djupgående konsekvenser för eko-

systemen runt om i världen och för människor, samhällen och försörjningsmöjligheter. Det övergripande 

målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö-

problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Världen 

 

         Agenda 2030 

FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, för-

verkliga 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.  

 

Kampen mot klimatförändringarna visar på inneboende spänningar i FN:s utvecklingsmål. Traditionellt har 

ekonomisk tillväxt varit en förutsättning för att uppnå den typ av sociala och ekonomiska mål som Agenda 

2030 sätter upp. Samtidigt finns det en hög risk att tillväxten minskar möjligheterna att uppnå miljömålen.  

 

I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 konstateras att Sverige ligger relativt bra till på många målområden. 

Ett antal utmaningar identifieras dock. Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” och mål 13 ”Bekämpa 

klimatförändringarna” är Sveriges största utmaningar. Fokus på utveckling behövs också inom målen som be-

rör hållbara städer och en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi.  

Digitalisering ses i handlingsplanen som ett verktyg för att bland annat minska fossilberoende transporter, 

effektivisera resursutnyttjande, minska energianvändning och utveckla nya välfärdstjänster. 

 

Växthusgaser och koldioxidutsläpp 

Den globala medeltemperaturen har stigit med ungefär 1 grad jämfört med medeltemperaturen under 

1800-talets andra hälft. År 2020 var sedan mätningarna inleddes det varmaste året i Sverige och tillsam-

mans med år 2016 det varmaste året ur ett globalt perspektiv. 

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 1 ton per person senast 2050.    

Minskningen måste ske i en sådan takt att koldioxidutsläppen globalt halveras till 2030 jämfört med 2010.  
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 I Sverige och i många andra länder lever vi långt över planetens gränser. Det svenska ekologiska 

fotavtrycket motsvarar som om vi hade 4,2 jordklot att leva på. Den så kallade ’overshoot day’ inträf-

fade 2020 globalt den 22 augusti. Under årets kvarvarande månader lever vi över våra tillgångar.  Det 

var ca tre veckor senare än året innan, vilket kan antas vara en effekt av coronapandemin. För Sverige 

inträffade dagen den 2 april 2020. 86 procent av världens invånare bor idag i länder med ett för högt 

ekologiskt fotavtryck. 

 

 

 

 

 

Källa: Global Footprint Network som samarbetar med WWF 

 

 

 

 

I och med att Joe Biden har valts till USA:s president förändras och förbättras förutsättningarna för det 

globala klimatarbetet. En av Bidens första åtgärder som president var att skriva under Parisavtalet. Den nya 

presidents ambition är att göra landet fossilfritt till år 2050.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Klimatpolitik på EU-nivå 

Inför FN:s klimatkonferens i Madrid 2019 utlyste Europaparlamentet klimatnödläge. Parlamentet vill 

bland annat att EU-kommissionen garanterar att samtliga kommande lagstiftnings- och budgetförslag till 

fullo överensstämmer med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader. 

EU:s klimatmål med sikte på 2030 fokuserar huvudsakligen på energisektorn. Till år 2050 har EU ett nytt 

mål som går under samlingsnamnet ”den Gröna Given” (the Green Deal). Det syftar till att ha ett ekono-

miskt klimatneutralt Europa med netto noll utsläpp av växthusgaser. För att nå målet till 2050 krävs åtgär-

der inom alla ekonomiska sektorer. 

Sverige   

Enligt FN:s klimatkonvention bör Sverige tillsammans med andra utvecklade länder ta ledningen i det glo-

bala klimatarbetet. Utgångspunkt är principen om rättvisa och hänsyn till att det kommer att ta längre tid 

för utvecklingsländernas utsläpp att kulminera för att sedan minska. Sverige bör därför gå före med åtagan-

den eller mål som går ännu längre än den utsläppsutveckling som krävs globalt. 

I genomsnitt bidrar varje svensk till utsläpp av 10,1 ton växthusgaser per år. Hushållen står för ca hälften 

av utsläppen.  Transporter svarar för 20 %, livsmedel för ca 20 % och boendet för ca 10 % av de totala 

nivåerna. Nivån behöver minska till mindre än 1 ton per person under perioden 2040–2050 för att nå Paris-

avtalets 1,5-gradersmål. 

Åtgärder och rekommendationer på nationell nivå 

Riksdagen har antagit en klimatlag och etappmål för de nationella utsläppen av växthusgaser.  

Klimatpolitiska rådet har i uppdrag att granska hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmå-

len. De konstaterar i sin senaste årsrapport att utsläppsminskningarna har bromsat in när de istället skulle 

behöva öka. Rådet rekommenderar bland annat att klimatet ska tas med i konsekvensbedömningar av alla 

politiska förslag för relevanta sektorer, att sätta ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel samt 

att påskynda elektrifieringen av vägtransporter. De konstaterar också att inget av målen i det klimatpolitiska 

ramverket efter 2020 kommer att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik. 
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Klimatpolitiska mål  

Några av de klimatpolitiska målen på olika beslutsnivåer som vi behöver förhålla oss till är: 

 2030 2045             2050-2100 
FN -  Agenda 2030, 17 mål och 

169 delmål för att utrota fat-

tigdom och nå hållbar utveckl-

ing.  

 

 

  

EU - Minska växthusgasutsläppen 

med minst 40 % jämfört med 

1990. 

 

- Andelen förnybar energi ska 

vara minst 32 %. 

 

- Energieffektiviteten ska öka 

med minst 32,5% jämfört med 

1990. 

 

 - Globala utsläppen måste 

minska med minst 50 % jäm-

fört m. 1990. 

 

- Noll utsläpp år 2100. 

Sverige - Till 2030 ska utsläppen från 

inrikes transporter, utom fly-

get, ha minskat med 70 pro-

cent jämfört med 2010.  

 

 

- 2045 ska vi ha uppnått netto 

noll utsläpp av växthusgaser. 
- Negativa utsläpp 

Västra Göta-

landsregionen 

- Utsläpp av växthusgaser ska 

minska med minst 80 % jäm-

fört med 1990. 

 

- Utsläpp från konsumtion 

minska med 30 % jämfört 

med 2010. 

 

  

 

Kan ny teknik vara en del av lösningen? 

Teknikutveckling kan vara en del av lösningen för att begränsa och hantera miljö- och klimatpåverkan. En 

betydande utveckling sker till exempel inom förnyelsebara energikällor och inom transportsektorn.  Sol- 

och vindenergi är nu billigare på många platser än fossila alternativ.  

Övergången till att bli ett mer fossilfritt samhälle innefattar inte bara sol och el. Det pågår också en spän-

nande utveckling inom vätgasområdet. Vätgasen gör det möjligt att lagra den energi vi får från till exempel 

solen för att sedan via bränsleceller omvandlas till el i som kan driva bland annat tyngre fordon. Vätgasen 

kan även användas både för att göra fastigheter självförsörjande på el samt via vätgaslager utjämna effekt-

toppar i elsystemet. Redan idag finns det goda exempel på hur andra kommuner använder vätgas – till 

exempel i Mariestad använder kommunen vätgasbilar. Det pågår många intressanta projekt kring att göra 

olika typer av fastigheter självförsörjande på el via lagring av vätgas.  

Vi kan dock inte förlita oss på att teknikutvecklingen kommer att lösa klimatfrågan för oss. Det krävs också 

en omställning i vårt beteende.  
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Påverkan på Mölndal – och vice versa 

För Mölndals del handlar klimatfrågan om (minst) två olika huvudperspektiv. Vi behöver göra direkta och 

indirekta insatser för att själva bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan framöver.  Det finns också en 

rad områden som påverkas av klimatförändringarna där vi behöver vidta åtgärder för att minska och före-

bygga negativa konsekvenser. 

Insatser för att minska Mölndals klimatpåverkan 

Mölndals stads miljömål 2014–2022 

Mölndals stad har 20 miljömål. Här behandlas endast en liten del av miljömålen och dess utveckling. För 

mer information, se Fördjupad miljömålsrapport 2019. Mölndals lokala mål avseende utsläpp av växthus-

gaser nåddes redan 2015. Sedan dess har utsläppen per invånare sjunkit ytterligare. Det är dock långt kvar 

till det regionala målet om utsläppsminskningar på minst 80 procent i förhållande till 1990 (2017 var nivån 

47%) och att även utsläppen som följer på konsumtion ska minska.  

Det geografiska perspektivet ger inte hela bilden av de utsläpp som kommunen och dess invånare ansvarar 

för. Konsumtionsperspektivet innebär att alla utsläpp som kommuninvånarna och samhället ansvarar för 

och som även uppkommer genom konsumtion av saker som tillverkats på andra håll och genom internat-

ionella flygresor räknas samman. Utsläpp från lokal produktion som går på export räknas då inte med. Det 

finns ingen statistik på kommunal nivå för utsläpp från konsumtion, men för landet som helhet beräknas de 

utsläppen av växthusgaser motsvara cirka 9 ton per person och år. 

Hur mycket behöver då utsläppen i Mölndal minska? 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 utsläp-

pen behöver minska i en takt om 17 procent årligen för att vi ska bidra till ambitionen att uppvärmningen 

inte ska överstiga två grader. Eftersom mycket av utsläppen som sker i Mölndal inte kan påverkas av kom-

munala beslut är koldioxidbudgeten inte ett politiskt mål. 

 

Här följer några exempel på områden där staden har möjlighet att verka för en minskad miljö- och klimat-

påverkan: 

Energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser och minskad resursanvändning 

Den största satsningen för att minska klimatpåverkan från Mölndal har varit omställningen till fossilfri el- 

och fjärrvärmeproduktion inom Mölndal Energi AB. Mölndals stad verkar för att minska utsläppen internt, 

bland annat inom energieffektivisering och energiomställning, klimatsmarta måltider och omställning av 

fordonsflottan. Externt verkar vi för frågorna inom bland annat avfallshantering och genom att stödja håll-

bart resande.  

 

Detta arbete kommer att behöva intensifieras framöver om Mölndal ska vara en del i att uppnå Parisavtalets 

målsättningar. De största utmaningarna ligger inom den privata och offentliga konsumtionen och inom 

transportområdet.  

Transporter 

För att klara de kvarvarande utsläppskraven krävs att transportsektorn ställer om. Över 70 procent av växt-

husgasutsläppen i Mölndal kommer från trafik. Mycket utsläpp genereras från E6:an men även från invå-

nare och företag i Mölndal. Ett av Mölndals stads viktigaste verktyg för klimatet är därför att planera för 

ett transportsnålt samhälle. Vi behöver prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i stadsplaneringen. In-

ternt är målsättningen att Mölndals stads bilflotta ska vara fossiloberoende senast 2025.   
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Stödja ekosystemtjänster  

Ekosystemtjänster handlar om människan och naturen i samspel. Ekosystemtjänster är de funktioner hos 

ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och 

livsvillkor. Några exempel är rening av luft och vatten och produktion av livsmedel och energi. Skog, våt-

marker 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, strategier och kompensationsåtgärder. 

Planering och byggande av staden  

Vid planering av var staden ska växa kan vi styra mot miljömässig hållbarhet genom att till exempel arbeta 

med förtätning, bygga nära kollektivtrafikstråk och beakta ekosystemtjänster. Nybyggnation av fastigheter 

i stadens regi och på stadens mark behöver vara så klimatneutral som möjligt, både gällande byggprocessen 

och den färdiga byggnaden ur ett livscykelperspektiv. Genom genomtänkta miljökrav i upphandling, 

materialval, energieffektivitet med mera kan vi minska negativ påverkan på miljö och klimat. 

En annan utmaning rör integrering av energisystem i stadsplaneringen. När staden byggs tätare, samtidigt 

som fler sektorer använder el, är det viktigt att infrastrukturen för energi tas med i ett tidigt skede i den 

fysiska planeringen. Elektrifieringen av transporterna ställer nya krav på robustheten i elförsörjningen. 

Mängden lokalt producerad förnybar el behöver öka. Den energi- och klimatplan för Mölndals stad som 

just nu är under utarbetande kommer att täcka in denna fråga. 

 

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 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 konsumt-

ionsmönster 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 produkter 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.  

I Sverige ser vi en temperaturökning som överstiger det globala genomsnittet. Framtida klimatscenarier 

visar på en tydlig ökning av den maximala dygnsnederbörden och kraftiga regn. Ökande förekomst av 

värmeböljor utgör en risk för bränder och utmaningar för mat- och vattenförsörjning för både djur och 

människor. Växtsäsongen förlängs. Det ger nya möjligheter för odling av livsmedel, men utgör också hot i 

form av bland annat sjukdomar, invasiva arter och nya skadedjur. Vi behöver ha en större beredskap för 

egen försörjning av kritiska funktioner i samhället, till exempel produktion av el, vatten samt livsmedel. 

Länsstyrelsen rekommenderar att kommuner etablerar ett mer systematiskt arbete som kan öka förmågan 

att förutse och hantera de konsekvenser som klimatförändringarna kan föra med sig. Mölndals stad arbetar 

med åtgärder för klimatanpassning men saknar ett övergripande arbetssätt med en helhetsanalys, handlings-

plan eller utpekat samordningsansvar.  Diskussion pågår om att under 2021 inrätta en ny tjänst för att sam-

ordna klimatanpassningsfrågorna i Mölndals stad. 
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Översvämningar 

Särskilt relevant för Mölndal är översvämningsproblematiken. Vi behöver på sikt säkerställa infrastruktur 

och samhällsviktiga funktioner för nya och högre flöden. Skyfallskartering är gjord över vissa delar av 

kommunen, däremot saknas en skyfallsplan. En sådan skulle visa var det är olämpligt att exploatera eller 

krävs extra åtgärder om exploatering ska ske. För befintliga områden kan planen visa vilka områden som 

riskerar att drabbas vid ett skyfall och hur man utifrån det kan ta fram åtgärder. 

Det finns åtgärder som kan vidtas för att minska påverkan av stora vattenmängder. Vattnet kan fördröjas i 

till exempel stenmagasin, dammar, diken, nedsänkta parker och idrottsplaner (så har man gjort i Malmö 

och Köpenhamn). Vattnet kan ledas på ”skyfallsvägar” - stråk som tål att översvämmas. Våtmarker och 

ekosystemtjänster bör beaktas som flödesutjämnare tidigt i planprocessen.  

Att fundera vidare på : 

• Vilka är de viktigaste insatserna våra verksamheter kan göra för att bidra till ett miljömässigt håll-

bart 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 idag och av 

de förändringar som vi kan förvänta oss i framtiden (såsom översvämningar, värmeböljor med 

mera). Hur kan vi systematiskt arbeta för att klimatanpassa så effektivt som möjligt? 

Läs mer: 
Det finns en beredskap i staden för att möta kriser av olika slag. Flera dokument tar upp möjliga konsekvenser av klimatföränd-

ringarna. I Strategi för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Mölndals stad 2019–2022 slås det fast att en Beredskapsplan 

för livsmedelsförsörjning respektive för drivmedelsförsörjning ska tas fram senast 2022.  En Nödvattenplan ska också arbetas fram. 

Övriga relevanta dokument: 

- Översiktsplan för Mölndals stad 2006  

- Grönplan, Mölndals stad, 2018 

- Naturvårdsplan, Mölndals stad, 2015 

- Dagvattenstrategi, Mölndals stad, 2106 

- Mölndals miljömål 2022 

- Fördjupad miljömålsrapport 2019, Mölndals stad 

- Arbete med ny Översiktsplan pågår. 

- Arbete med Energi- och klimatplan pågår, beräknas vara färdig 2021. 

- Klimatanpassning.se – information från Myndighetsnätverket för klimatanpassning 

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? Faktablad från EU-kommissionen, 2019 

- Vad är ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 

- Naturvårdsverket: Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 

- Naturvårdsverket: Rapport 6859 

- Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Stefan Wirsenius 

- Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: Klimatstrategi 

- Fördjupad miljömålsuppföljning 2019, Mölndals stad 

- Mistra Urban Future: Klimatomställning Göteborg 2.0 

- SMHI: Framtidsklimat i Västra Götalands län 

- Klimatanpassning i Mölndals stad, rapport av Lea Myllylä 

- Översiktsplan för Mölndal, Samrådshandling, 2018 

- Strategi för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Mölndals stad 2019–2022 

- Joe Bidens klimatplan, 2020 

- SVT nyheter, Så påverkas världen om Trump eller Biden vinner, 2020  

https://intranet.molndal.se/download/18.6b3911b416eaaa1250226934/1576492294064/Strategi%20för%20krisberedskap%20Molndal%202019-2022.pdf
https://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering---molndal-vaxer/oversiktsplaner/oversiktsplan-2006.html
https://www.molndal.se/download/18.1d81bbc3169d8e1be12508a/1554282810212/gronplan_molndals_stad.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.1635deb715af8b3edf8343/1571316190409/naturvardsplan.pdf
https://www.molndal.se/download/18.927f3ef15af87cd7b03efc/1553600077403/dagvattenstrategi.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.7dc27a07159000710be15e1f/1571314423711/Mölndals%20miljömål%202022.pdf
file:///C:/Users/ceri1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FB0HRM6R/Miljömålsuppföljning%202019%20(002).pdf
file:///C:/Users/ceri1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/klimatanpassning.se
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7. Megatrend – 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 våra ekonomiska förutsättningar, vilken 

service vi behöver tillhandahålla och vilken kompetens vår personal behöver ha. Den demografiska ut-

vecklingen i Sverige kommer att innebära en stor utmaning för välfärd och kompetensförsörjning på sikt. 

Alltfler unga och äldre ska försörjas av en relativt sett mindre andel personer i arbetsför ålder.  

Världen 

Vi blir allt fler och fler är unga och äldre 

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 så som livsmedelsförsörjning och klimatförändringar har starka kopplingar till befolknings-

mängden.  

 

Majoriteten av den förväntade befolkningsökningen fram till år 2050 tros 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. Det gör i sin tur det svårare att nå flera av de globala målen i Agenda 2030, bland 

annat det elfte målet om Hållbara städer och samhällen.  

Sverige 

En demografisk utmaning 

Befolkningen i Sverige växer. Antalet personer i arbetsför ålder ökar visserligen, men dess relativa andel 

minskar samtidigt som fler unga och äldre ska försörjas.  

 

 
Diagram: Befolkningsförändringar i riket på 10 års sikt fördelat på åldersgrupper 
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I praktiken sker en förskjutning av de arbetsföra åldrarna. De som arbetar är snarare 25–67 år, beroende på 

ökningen av högre utbildning och framskjuten pensionsålder. 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. 

Nyanlända 

Det blir allt vanligare att människor som bor i Sverige är födda utomlands. Vid slutet av 2019 var nära 20 

procent av befolkningen födda i ett annat land. Tack vare invandringen har vi en mer gynnsam befolknings-

utveckling åldersmässigt än vad vi skulle haft annars. Utlandsfödda bidrar med en yngre befolkning dels 

genom immigration, dels genom ett högt barnafödande, framförallt bland de som är födda utanför EU. Detta 

håller till viss del tillbaka den annars åldrande befolkningen som framförallt inrikes födda utgör.  

Flyktinginvandringen bedöms minska i SCB:s befolkningsprognos för riket framöver. Kriser, konflikter, 

politik och ekonomi är dock betydelsefulla men oförutsägbara faktorer för den framtida invandringen. 

Läs vidare under trenden Ökat kommunalt fokus på integration 

Hur ser det ut i Mölndal? 

Ökad andel äldre och yngre, men också fler i arbetsför ålder 

Befolkningen i Mölndals stad ökar stadigt vilket främst beror på en stor inflyttning. Befolkningsökningen 

har, sett till de tre senaste årens genomsnitt, varit den tionde högsta i Sverige.  År 2030 förväntas vi vara 

cirka 83 000 invånare, jämfört med dagens cirka 70 000. Mölndal har en mycket hög in- och utflyttning. 

Den höga rörligheten gör det svårt att förutse vilka de framtida Mölndalsborna är.  

Den demografiska utvecklingen i Mölndal skiljer sig från genomsnittet i riket på flera sätt. Vi har en högre 

andel barn i vissa åldrar, en högre andel unga vuxna och medelålders. Andelen äldre är lägre än i riket. Till 

år 2030 förväntas några förändringar i befolkningens sammansättning. Mölndals unga vuxna kommer tro-

ligen inte att utgöra en lika stor andel som de gör i dagsläget samtidigt som de äldre ökar relativt sett, dock 

mindre än i riket. Andelen som är 19–64 år förväntas utgöra ca 60 procent av befolkningen, vilket är i nivå 

med hur det ser ut idag. 

 

Diagram: Så här förutspås Mölndals respektive rikets befolkning förändras de närmsta tio åren. 
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Diagram: Befolkningsökning 2019–2030 i olika åldersgrupper. Siffrorna i staplarna anger förväntad befolkning inom respektive grupp 2030 i 

Mölndal.  

Ökat behov av välfärdstjänster och ekonomiska utmaningar 

Befolkningsökningen i Mölndal skapar behov av utbyggnad av välfärdstjänster. Till 2029 beräknas vi be-

höva cirka 800 nya förskoleplatser, 750 nya skolplatser och 130 nya platser inom äldreomsorgen.  

Vi ser alltså stora utmaningar att i framtiden kunna leverera en hög nivå av kommunal service med föränd-

rad demografi i kombination med stigande förväntningar på välfärden. Läs vidare under trenden Stigande 

förväntningar på välfärden. 

Med nuvarande nivå på stadens service skulle gapet mellan förväntade intäkter och kostnader år 2029 mot-

svara en skattehöjning på 2,37 kronor. Om man i stället vill hålla tillbaka kostnadsökningen till en nivå som 

matchar intäkterna krävs en årlig genomsnittlig effektivisering på 1,28 procent. Dessa två instrument kan 

kombineras i olika grad. Dessa beräkningar gjordes dock före coronapandemin, i dagsläget är det osäkert 

hur den senaste utvecklingen slår mot den kommunala ekonomin.  

Ekonomisk utjämning 

Trots att Mölndal har en relativt gynnsam befolkningsutveckling påverkas vi ekonomiskt genom det nat-

ionella skatte- och kostnadsutjämningssystemet i takt med att demografin i Sverige förändras. I generella 

statsbidrag och utjämning fick Mölndal 5 838 kr per invånare år 2019, medan genomsnittet för svenska 

kommuner är 9 772 kr. Vi är alltså nettobidragsgivare, och får inte behålla hela vår skatteintäkt.  

Vi har tack vare vår befolkningsstruktur ändå ett gott utgångsläge med på många sätt gynnsamma förutsätt-

ningar. 

Ekonomiskt stark befolkning 

De flesta invånare i Mölndal har goda socioekonomiska förutsättningar. Kommunen har en högre andel 

förvärvsarbetande och lägre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige. En hög andel har en inkomst på över 

200 % av medianinkomsten i riket. 

Utbildningsnivån i Mölndal är en av landets högsta. 2018 hade 54 procent av Mölndalsborna i åldrarna 25–

64 år en eftergymnasial utbildning. Andelen är högre bland kvinnor än bland män, både bland äldre och 

yngre. 
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Mölndalsbornas åldersstruktur och höga utbildningsnivå ger oss goda förutsättningar att ha en befolkning 

med god hälsa. Den demografiska fördelningen gör också att vi har en attraktiv befolkning för näringslivet, 

vilket är gynnsamt för vår framtida arbetsmarknad (tillsammans med det geografiska läget och de goda 

kommunikationerna). 

Dock finns det även i Mölndal människor som lever i en utsatt situation. Läs vidare under trenden Ökad 

polarisering. 

Äldreomsorg och pigga äldre 

Ett ökat antal äldre för med sig ett ökat behov av omsorg. Det kräver anpassningar och investeringar avse-

ende lokaler, personal och tekniska lösningar. Den framtida kompetensbristen inom bland annat äldre-

omsorgen gör att vi behöver se över hur vi kan hitta smarta lösningar som minskar behovet av personal 

samtidigt som vårdbehovet tillgodoses. 

Samtidigt blir de pigga äldre allt fler. Äldre arbetar allt mer och längre. Sedan 2004 har en relativt stadig 

ökning av förvärvsgraden skett bland personer som uppnått pensionsålder.  

Läs vidare under trenden Hårdare konkurrens om kompetens. 

Att fundera vidare på: 

• Den framtida befolkningsutvecklingen medför att behovet av välfärd växer samtidigt som skattein-

täkterna växer långsammare än kostnaderna. Hur kan vi möta den utmaningen? - Om Mölndals stad 

inte kan göra allt som görs idag - 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? 

Läs mer: 
- Den sociala kompassen 2019, Mölndals kommun, Statisticon 

- Livsvillkor i Mölndal - Sammanställning som underlag i fortsatt arbete för en socialt hållbar utveckling, stadsledningsför-

valtningen 2020 

Källor: 
- World Population Prospects The 2017 Revision, UN, 2017, New York 

- Trend- och omvärldsanalysen 2020, Helsingborg  

- Information om de globala målen; www.globalamalen.se  

- Sysselsättningsprognos 2018, SCB 

- Statistik, Ekonomifakta 

- Regionfakta VGR 

- Urbanisering från land till stad, SCB 

- Befolkningsprognoser, SCB 

- Den sociala kompassen 2019, Mölndals kommun, Statisticon 

- Livsvillkor i Mölndal  -  Sammanställning som underlag i fortsatt arbete för en socialt hållbar utveckling, stadsledningsför-

valtningen 2020 

 

 

 

 

 

 

file://///mk.se/Data/Gemensam/Slf/Samordning%20för%20hållbarhet/Funktion%20EU%20INTERNATIONELLT/Projekt/TOA/Arbetsmaterial/SEKOM_Mölndal.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.7735481f174b885700c73284/1605023263164/Livsvillkor%20i%20M%C3%B6lndal%20-%20ver%2010%20nov%202020.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.7735481f174b885700c73284/1605023263164/Livsvillkor%20i%20M%C3%B6lndal%20-%20ver%2010%20nov%202020.pdf
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
file:///C:/Users/ceri1/Downloads/trend-och-omvarldsanalys_2020.pdf
file://///mk.se/Data/Gemensam/Slf/Samordning%20för%20hållbarhet/Funktion%20EU%20INTERNATIONELLT/Projekt/TOA/Information%20om%20de%20globala%20målen;%20www.globalamalen.se%20
https://www.scb.se/publikation/37885
http://www.ekonomifakta.se/
http://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/
file://///mk.se/Data/Gemensam/Slf/Samordning%20för%20hållbarhet/Funktion%20EU%20INTERNATIONELLT/Projekt/TOA/Arbetsmaterial/SEKOM_Mölndal.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.7735481f174b885700c73284/1605023263164/Livsvillkor%20i%20M%C3%B6lndal%20-%20ver%2010%20nov%202020.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.7735481f174b885700c73284/1605023263164/Livsvillkor%20i%20M%C3%B6lndal%20-%20ver%2010%20nov%202020.pdf
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8. Megatrend – Teknisk utveckling2 
 
 

 

 

Introduktion 

Idag lever vi mitt i en hisnande snabb teknisk utveckling. Den kommer att påverka vår identitet och allt 

som är kopplat till den; vår känsla av integritet, våra konsumtionsmönster, tiden vi ägnar åt arbete och fritid, 

hur vi utvecklar våra kunskaper, träffar människor och vårdar relationer. 

När teknologier som AI - Artificiell Intelligens, robotik, Internet of Things, självkörande fordon, nanotek-

nik och 3D-printing börjar samverka finns det potential till extrema utvecklingssprång. Samtidigt bär ny 

teknik med sig utmaningar. Det ställer bland annat krav på god styrning och kontroll, systematisk hantering 

av integritets- och säkerhetsfrågor liksom etiska överväganden. 

Några begrepp 

Men vad innebär de olika begreppen? Låt oss titta lite närmare på några av dem. 

 

AI – Artificiell Intelligens - Förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors natur-

liga intelligens. Det talas om olika nivåer av AI: Super – ett superintellekt som är smartare än mänsk-

liga experter.  Generell – en generisk maskin som kan användas till många olika saker, ungefär som 

en människa. Narrow – en smal maskinintelligens som används för att lösa en viss uppgift. 

IoT - Internet of things - Ett Internet där saker pratar med oss och med varandra. Data samlas in och 

används i digitala tjänster för att informera, optimera och styra situationsanpassade funktioner. Da-

gens verksamhetsprocesser kommer att förändras och nya arbetssätt växa fram. Potentialen att effek-

tivisera användning av resurser och göra livet lättare för både människor, kommuner och företag är 

stor.  

Big och open data - Genom vår användning av digitala redskap skapas stora mängder data. Dessa 

data kan samlas in och tillsammans utgör de s.k. ”big data”. Öppna data avser information i digital 

form som är tillgänglig utan inskränkning. Tillgången till stora mängder data driver utveckling av 

nya tjänster - datadriven innovation. 

 

 

 

 

2 Detta kapitel behandlar både megatrenden Teknik och trenden Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik. 
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Fördelarna med öppna data har fått stor uppmärksamhet. En EU-studie visar att 1 500 människor skulle 

kunna räddas från att dö i trafiken, 630 miljoner timmar skulle kunna sparas i mindre bilköer, 25 000 jobb 

skapas och drygt 17 miljarder euro skulle kunna sparas om offentliga data publiceras som öppna data inom 

EU-området. I Sverige är frågan om öppna data stor och vi har gått från att tro att vi var duktiga inom 

området ur ett EU-perspektiv till att se att vi snarare ligger bland de sämre länderna.  

Även om möjligheterna är stora finns det givetvis utmaningar med den pågående och allt mer accelererande 

teknikutvecklingen. Nedan resonerar vi kring några av dem. 

Utmaningar 

Det är viktigt att förstå de hot och risker som finns kopplade till digitalisering av en verksamhet och att ha 

en strategi för att hantera dessa. De kan vara av naturlig art som strömavbrott eller naturfenomen men även 

fientlig användning av information och system.  

Säkerheten runt hantering och användning av data blir allt mer komplex och viktigare ju fler saker vi kopp-

lar upp. Spårning och delning av information om oss själva är en väsentlig del av den tekniska utvecklingen. 

Det ställer krav på hur vi hanterar frågan om integritet, bland annat kopplat till GDPR-lagstiftningen. Moln-

tjänster och att data flyttas mellan olika verksamheter i en kommunal förvaltning eller över nationsgränser 

där annan lagstiftning råder, gör att en verksamhet måste ha kontroll över var producerade data befinner sig 

och lagras.  

De stora framstegen inom bioteknik och AI kan på sikt tvinga oss att omvärdera våra moraliska och etiska 

gränser genom att de förändrar de nuvarande trösklarna för till exempel livslängd, hälsa och funktion.  Tek-

nikutvecklingen går i många fall snabbare än vår acceptans av förändringen, till exempel vad gäller auto-

matisering/robotar för utförande av vissa arbetsuppgifter.  

Sverige 

I den nationella digitaliseringsstrategin är visionen att Sverige ska digitaliseras på ett hållbart sätt. Det 

övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ser 

man till internationella jämförelser har Sverige en hög IT-mognad, och inom EU ligger vi i topp vad avser 

digitalisering i den offentliga sektorn. Utvecklingsområden är det som rör digital transparens och öppenhet 

i förvaltningen.  

Det är förstås många områden som påverkas av teknikutvecklingen. Några av dem är: 

Arbetsmarknad och utbildning 

Stiftelsen för strategisk forskning har beskrivit hur hälften av alla nuvarande arbeten kan försvinna fram till 

2035 till följd av teknikutvecklingen. Det är vanligt med oro vid varje tekniksprång. 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.  

Utbildningsväsendet behöver anpassas för att matcha de kompetensbehov som framtidens arbetsmarknad 

har till följd av den nya tekniken. Fler arbeten kräver en högre utbildning. Helt nya yrken kommer att 

uppstå. 

Läs vidare under trenden Hårdare konkurrens om kompetens. 

Resor och transport 

Inom en inte alltför lång framtid kommer vårt resmönster kanske högst påtagligt ha förändrats, till exempel 

genom att självkörande bilar och cirkulerande minibussar börjar användas. Det påverkar hur vi lever och 

planerar vårt liv, men kommer också att få betydelse för planeringen av stadsmiljön. Om vi inte skulle äga 
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våra egna bilar skulle till exempel alla resor som idag görs med bil i Stockholm kunna utföras med bara 

åtta procent av dagens antal bilar. Antalet resor skulle sannolikt dock komma att öka i och med den utveckl-

ingen eftersom även personer som själva inte skulle äga en bil skulle utnyttja de självkörande fordonen. 

Nya köpmönster minskar dock behovet av resor. I en nära framtid kanske drönare kan användas för att 

leverera varor. 

Ny teknik kan bidra till hållbarhet 

Ny teknik inom miljö- och energiområdet kan vara en del av lösningen på hotet mot miljö och klimat. 

Digitaliseringen kan bidra till utsläppsminskningar, bland annat genom smarta styrsystem för energi i fas-

tigheter. Förutom en direkt påverkan på utsläppsnivåerna kan den även indirekt stödja en positiv utveckling 

genom att öka delningsekonomin, styra konsumtionsvanor, spara energi och stödja omställningen till en 

mer cirkulär ekonomi.  

Samtidigt står IT-branschen för cirka 20 procent av världens energiförbrukning. Vårt ständigt uppkopplade 

liv och framförallt den ökade användningen av streamingtjänster leder till en stor elanvändning. Det finns 

uppskattningar att branschen bidrar till 2 – 4 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Samtidigt 

minskar den sannolikt behovet av transporter vilket bidrar till minskade utsläpp. 

Påverkan på Mölndal 

Förändring av välfärdstjänster 

Medborgarna ställer allt högre krav på information, digitala hjälpmedel och snabba individuella lösningar. 

Våra invånare kan i allt högre grad bidra till utvecklingen av våra tjänster genom interaktiva lösningar och 

ökade kommunikationsmöjligheter. 

Möjligheten att kunna utföra tjänster med digitala hjälpmedel blir allt viktigare inom till exempel ansökan 

och handläggning av olika ärenden, men även inom barnomsorg, skola och omsorg. Vi ser en alltmer avan-

cerad användning av tekniska hjälpmedel inom vården samt robotar och kameror för tillsyn inom äldre-

omsorgen. Denna form av effektiviseringar skapar i många fall förutsättningar för den enskilde att ta ett 

större ansvar över sin livssituation och förenklar vardagen. Vi behöver systematiskt fundera på hur effektiv 

användning av teknik (i rätt sammanhang) kan bidra till att möta invånarnas behov samt stödja utvecklingen 

till effektivare och bättre verksamhet.  

Digitaliseringens möjligheter 

Med digitalisering effektiviseras processer och tjänster genom att information och data handläggs digitalt 

genom hela processer. Digitalisering kan effektivisera tjänsten i sig och frigöra tid som personal annars 

skulle ha behövt för att handlägga tjänsten. Tiden kan istället användas för personal att möta medborgarna 

där det finns ett mervärde i mötet. Det är ett verktyg för att upprätthålla och utveckla välfärden framöver.  

Den effektivisering som uppstår när någonting görs på ett nytt sätt i samband med digitalisering kallas för 

digital transformation. Det kan till exempel ske genom användning av RPA, Robotic Process Automation. 

Det har nyligen initierats i Mölndals stad, i en process för bedömning av försörjningsstöd inom socialtjäns-

ten. Att RPA ofta kallas digital medarbetare beror på att programvaran gör samma saker som en vanlig 

medarbetare, men oerhört mycket snabbare. Den kan dock inte användas till vilka arbetsuppgifter som helst 

utan det handlar om repetitiva uppgifter och standardiserade processer. Inom löpande arbete som till exem-

pel lönehantering, ekonomifunktioner och redovisning finns stora möjligheter att utnyttja RPA-tekniken. 

För att verkligen ta del av de möjligheter som digitalisering kan erbjuda krävs en digital transformationen 

av organisationen. I digitala transformationsprocesser tar organisationer ett steg tillbaka för att analysera 

sin verksamhet, identifiera vilka digitala teknologier som kan vara relevanta att använda och hur, samt se 
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över medborgarnas behov och förväntningar. Gamla arbets- och tankesätt utmanas, och utrymme skapas 

för innovation och nytänkande kring processer och aktiviteter, både internt inom organisationen och externt. 

Under den digitala transformationsresan behöver organisationer ofta förändra både struktur, kultur, kom-

petensbehov, ledarstil och strategier för att kunna dra nytta av digitaliseringen, fortsätta vara konkurrens-

kraftiga och möta medborgarnas och personalens eventuellt förändrade behov. 

Goda exempel från andra organisationer 

I Södertälje kommun arbetar den digitala medarbetaren Ragnhild nu med sju processer: hon avslutar tidi-

gare timanställd, frånvarorapporterar, tillstyrker arbetad tid för timanställda, skapar underlag för arbetsgi-

varintyg, bokar tid för färdtjänstutredning, habiliteringsersättning och bokar borgerlig vigsel. 

I andra kommuner används AI-roboten Furhat i skolverksamhet för att 

ge eleverna möjlighet att interagera med Furhat och stärka samarbete 

elever emellan. Furhat kan också användas i rekryteringsprocesser.  

I Helsingborg används teknik för att känna av när soporna ska hämtas 

utifrån behov och inte efter ett fast schema. 

Göteborgs stad skapar en digital tvilling av staden i en virtuell miljö. 

Det virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas för scenarioanalyser inom planering, för 

dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation. Förhoppningen är att den i 

förlängningen kan bidra till att minska stadens klimatavtryck. 

Kommande utveckling 

Att användningen av till exempel AI och RPA endast är i initialskedet av sin potential för användning är 

nog ingen alltför vågad gissning. Det kommer att vara viktigt att förhålla sig på ett aktivt sätt till den tek-

niska utvecklingen på en lång rad områden. Ett sätt är att vara öppen för samarbete med olika aktörer inom 

olika forskningsprojekt. Ofta söker forsknings/teknikutvecklingsprojekt organisationer som kan testa ny 

teknik i sin verksamhet. 

Idag 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 myndighets-

uppdrag i större utsträckning än idag.  

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. IT-juridisk kompetens blir en viktig resurs för framtiden. 

Vi behöver ytterligare utveckla ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att identifiera processer där 

nyttan av digitalisering är stor.  

För att trygga kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare behöver personal kompetensutveckl-

ing för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med de nya yrkena eller med de nya arbetssätt/uppgifter som 

följer av den tekniska utvecklingen. 

Utveckling med balans 

Att göra medvetna initierade val  

Det finns en förväntan och förhoppning på att ny teknik kommer 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 är lätt att bli fartblind och ge sig in i teknikutveckling utan 

Figur: Roboten Furhat 
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djupare analys av behov och konsekvenser. Det finns också en risk att tron på tekniska lösningar gör att vi 

inte också satsar på att utveckla andra lösningar, till exempel förändring av arbetssätt.  

Digitalt utanförskap och polarisering 

Det behöver finnas en medvetenhet om att digitalt utanförskap i samhället riskerar att skapa klyftor och 

göra vissa utsatta grupper än mer såbara. 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.  

Att fundera vidare på  

• Hur kan organisationen utvecklas till att tänka (och genomföra) ’digitalt först’? 

• Vilka processer i verksamheten skulle kunna utföras på ett bättre sätt om de digitaliserades? 

• Ny teknik kräver kunskaper både i beställning/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:  
- Digitaliseringsstrategi 2021-2023, Mölndals stad 

- SKR Dela digitalt 

Källor: 
- 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 

- Guide för ett för ett smart samhälle, Utvecklingen av Internet of Things, datahantering 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, trafikforskare på Kungliga tekniska högskolan i Stock-

holm, Forskning och framsteg, 190307 

- Exponential Climate Action Roadmap 

- Ekonomiska kommentarer Teknologisk utveckling och förändringar på arbetsmarknaden, Sveriges Riksbank, Iida Häkkinen 

Skans, 2019 

- Digitaliseringsstrategi 2021-2023, Mölndals stad 

- Trend- och omvärldsanalysen 2020, Helsingsborgs stad 

- Omvärldsrapport digitalisering maj 2020, SKR 

  

https://intranet.molndal.se/download/18.7735481f174b885700c30513/1602589888962/digitaliseringsstrategi.pdf
https://www.deladigitalt.se/sida/start#loggain
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/svenska/2019/teknologisk-utveckling-och-forandringar-pa-arbetsmarknaden.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-799-2.pdf
https://2050.se/2050-belyser/fran-flygskam-till-netflixskam/
https://www.syvonline.se/forskning/vartannat-jobb-automatiseras-inom-20-år
https://fof.se/tidning/2019/3/artikel/varning-for-sjalvkorande-bilar
https://fof.se/tidning/2019/3/artikel/varning-for-sjalvkorande-bilar
https://exponentialroadmap.org/
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/svenska/2019/teknologisk-utveckling-och-forandringar-pa-arbetsmarknaden.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ekonomiska-kommentarer/svenska/2019/teknologisk-utveckling-och-forandringar-pa-arbetsmarknaden.pdf
https://intranet.molndal.se/download/18.7735481f174b885700c30513/1602589888962/digitaliseringsstrategi.pdf
https://trendomvarld.helsingborg.se/ladda-ner/
file:///C:/Users/ceri1/Desktop/digital%20skr.pdf
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9. Megatrend – Värderingsförändringar 
 

 

 

Introduktion 

Vi lever i en tid där händelser snabbt får stor spridning och konsekvenser världen över. Flyktingkatastrofer, 

terrorism, sjukdomsspridning, klimathot och säkerhetspolitisk oro skapar en osäkerhet inför framtiden. 

Vissa företeelser får stort genomslag i hela världen, som till exempel Me Too och Black Lives Matter. 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? 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. Skillnader i värderingar 

mellan och inom städer kan också förstärkas.    

Sverige 

Fortsatt individfokus? 

Människor i Sverige vill göra sina egna individuella val. Det syns inte minst på följande bild, där under-

sökningen 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, själv-

bestämmande och medbestämmande värderas högst. Vi är också det land som är mest sekulariserat, relig-

ionen har mycket liten inverkan på våra val och värderingar.  

 

 

Figur:  World Values Survey 2020 
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Vi har inte bara utpräglat höga individualistiska ideal, utan också solidariska och toleranta tanke-mönster, 

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 större 

skillnader i invånarnas kulturella och socioekonomiska bakgrund vi idag ser i det svenska samhället påverka 

våra värderingar på sikt?      

 

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 de känner sig i stor utsträckning svenska. De största skillnaderna mellan de utomeuropeiska 

invandrarna och hela befolkningen gäller tolerans för homosexuella, synen på sex före äktenskapet liksom 

synen på skilsmässor, aborter och prostitution. Många anser också att kvinnors jämställdhet har gått för 

långt i Sverige. 65% anser att det helt eller delvis är sant att det är mannens ansvar att försörja familjen. En 

tredjedel anser att invandringen till Sverige borde minska. 

Demokrati inte längre en självklarhet? 

Kairos Futures rapport ’Framtidens samhällskontrakt’ 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 demokratin. Demokrati är ett trögt 

system som agerar inom vissa territoriella gränser. Många, kanske framförallt ungdomar, känner att de stora 

utmaningarna som till exempel klimatkrisen behöver lösas snabbt och kraftfullt och litar inte på att de de-

mokratiska 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.  

Nya medievanor med nya mönster för hur nyheter konsumeras, sociala medier och dess filterbubblor på-

verkar hur vi ser på samhället och på vår möjlighet till inflytande. Nyhetsutbudet blir 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.  

Vi har länge sett ett minskat engagemang i till exempel politiska partier. Engagemang i samhällsfrågor kan 

dock ta sig andra uttryck, såsom ett aktivt föreningsliv eller klimatstrejker. Parallellt ser vi att näringsliv, 

föreningar och enskilda personer på olika sätt engagerar sig i utvecklingen av samhället och kanske kommer 

att ta ett större ansvar i utförandet av gemensamma välfärdstjänster i framtiden.  

Hur ser de unga i övrigt på framtiden och vilket samhälle kommer de att vilja leva i? 

Generation Y och Z - Vilka är de? 

De två yngsta generationerna är kända som Generation Y respektive Z. Generation Y har redan till stor del 

tagit sin plats i världen och påverkat den utifrån sina förväntningar, värden och behov. Nu har det blivit 

dags för Generation Z att göra detsamma. Valfrihet och allas lika värde har varit självklart för de här ål-

dersgrupperna. Individens frihet och självförverkligande har varit i fokus. Båda generationerna har präglats 

av den teknologiska utvecklingen. Men de har delvis vuxit upp i olika världar och har formats av olika 

händelser.  
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Generation Y (Millenials) – födda 1980–1996  

Denna generation, den så kallade milleniegenerationen sägs vara idealistiska och fokuserade på samarbete. 

Fler lockas av att göra en god gärning för samhället i stort (46 procent) än av att få barn och starta familj 

(39 procent). De är drömmare och växte upp med en bild av att man själv kan styra sitt liv och till exempel 

med självklarhet få det yrke man önskar. 

 

Generation Z – födda 1997 – mitten av 00-talet 

Denna generation sägs vara realistiska och självständiga. Moral, ordning och reda, trygghet samt sparande 

värdesätts. En bra utbildning som ger möjlighet till ett bra jobb är viktig. Dessa ungdomar känner 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.  

 

Generation Z har vuxit upp i en tid präglad av ständig uppkoppling, tillgänglighet, sociala medier och med 

vana av omedelbar behovstillfredsställelse. De har också levt i en tid då mycket har varit mätbart och jäm-

förbart, alltifrån skolbetygen till kompisarnas flöden på sociala medier.   

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. Förutom det rent reella hotet som viruset utgör 

kommer de ekonomiska och psykologiska konsekvenserna att bli stora för lång tid framöver.  

Att växa upp under dessa osäkra och oroliga förhållanden antas skapa en högre förväntan hos de unga att 

det offentliga tar ansvar för och säkrar medborgarens trygghet. Förmodligen kommer de unga att kräva mer 

kraftfulla beslut för att minska klimatkrisen. Samtidigt ska individens rättigheter och möjlighet till själv-

förverkligande vara starka. Förväntningar på tydliga men samtidigt lyhörda ledare är stora.  

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Ett prestationsinriktat samhälle med höga krav och pressen från sociala 

medier kan vara en orsak. Alltfler unga anger att de upplever ångestproblematik.  

Mölndal 

Som offentlig aktör påverkar vi värderingar i samhället, bland annat genom att med våra beslut och verk-

samheter kunna verka för ett jämlikt samhälle som motverkar och inte stärker polarisering och de negativa 

konsekvenser som följer i dess spår.  

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 (så som flyktingkris, klimat-

kris och coronapandemin)? 

• 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 

- Framtidens samhällskontrakt, Kairos Futures AB; rapport 2019 

- Generation Z och framtiden, Kairos Future AB 

- Millenial Survey, Deloitte, 2019 

  

https://www.iffs.se/publikationer/iffs-rapporter/med-migranternas-rost/
https://www.iffs.se/forskning/forskningsprojekt/world-values-survey/
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-samhallskontrakt/
https://www.kairosfuture.com/se/forskning/projekt/generation-z-och-framtiden/
https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/about-deloitte/articles/millennial-survey-2019.html
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10. Trend - Minskad tillit  
 

 
 

 

Introduktion 

Tillit innebär ömsesidigt förtroende mellan människor och gentemot samhället. Det finns många skäl att 

stärka tilliten i samhället. Vinsterna kommer i flera dimensioner; om vi lyckas skapa ett jämlikt samhälle 

med små skillnader mellan olika grupper, ett tryggt samhälle med stor öppenhet och transparens där män-

niskor känner sig delaktiga, så ökar tilliten. Motsatsen kan tvärtom öka polarisering, populism, främlings-

fientlighet, minskad tilltro till det politiska och demokratiska systemet liksom minskad trygghet och delak-

tighet.  

Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa och låg brottslighet 

jämfört med länder som uppvisar 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 de-

mokratin och synen på det offentliga blir mer negativ.  

Skillnaderna i tillit bör vara så små som möjligt mellan olika grupper och den genomsnittliga sociala tilliten 

bör vara hög.  

Sverige 

I Sverige är graden av mellanmänsklig tillit mycket hög, bland den högsta i världen. Nästan 80 procent av 

svenskarna uppger att de litar på andra människor. I till exempel Frankrike är den siffran 20 procent och i 

Slovakien endast 8 procent.  

Trots ökade ekonomiska skillnader och ökad boendesegregation har tilliten i Sverige länge varit oförändrad. 

Nu ser vi dock att tilliten mot samhällsinstanserna minskar bland de yngre och det riskerar på sikt att skaka 

om vårt politiska system. Bland ungdomar minskar också tilltron till demokratin som det lämpligaste sty-

relseskicket.  

Mellan kvinnor och män är skillnaderna i tillit små. Däremot finns det tydligare skillnader mellan olika 

sociala grupper. Människor med längre utbildning och starkare socioekonomisk situation har högre tillit till 

andra. Friska litar mer på andra människor än vad sjuka gör. Personer som är nöjda med sina liv känner 

ofta högre tillit än de som är mindre nöjda.   

Unga (16–29 år) visar en lägre tillit till andra människor, liksom personer med kort utbildning, arbetare och 

invandrare från något land utanför Norden. Flera socialt utsatta grupper som är beroende av välfärden 

sticker ut med en klart lägre tillit. Det gäller till exempel arbetslösa, personer med sjuk- eller aktivitetser-

sättning och personer med sämre hälsa. I dessa grupper syns inte bara låg, utan även minskande tillit. Skill-

naderna mellan olika grupper i landet har ökat under 2000-talet. Ett mer splittrat samhälle med större skill-

nader mellan ”höglitare” och ”låglitare” är på väg att växa fram i Sverige. 
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Det politiska inflytandet är inte jämnt fördelat i samhället. Det är främst välutbildade och resursstarka per-

soner som är aktivt engagerade i politiska partier och i föreningar och organisationer. Endast 15 procent av 

svenskarna tycker sig kunna påverka politiska beslut på nationell nivå mellan valen. Tilltron till demokratin 

är starkare bland resursstarka än resurssvaga grupper och starkare bland äldre än yngre.  

 

Diagram: Andel personer med hög mellanmänsklig tillit i olika demografiska och sociala grupper, 2017. Kommentar: 

Frågan lyder: ’I vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet’. Resultaten visar andel höglitare. Källa: 

Den nationella SOM-undersökningen 1996–2017. 

Det finns också ett samband mellan tillit och hälsa. SOM-institutet visar att insatser som verkar för att stärka 

tillit mellan människor också främjar god hälsa.  

Mölndal 

Som offentlig aktör har vi möjlighet att arbeta för att skapa ett samhälle som stärker de positiva faktorerna 

som stärker tillit och motverkar polarisering.  

Hur ser tilliten ut i Mölndal? Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (2018) visar att ca 75 procent av 

invånarna i Mölndal litar på andra. I riket varierar siffran mycket, mellan 52 och 85 procent, med ett ge-

nomsnitt på 72 procent. 

I Mölndal ses skillnader i tillit mellan tjänstemän och arbetare. Bland personer med tjänstemannayrken 

hade 85 procent lätt att lita på andra, medan andelen var 70 procent bland personer med arbetaryrken.  

I LUPP-enkäten, som riktar sig till ungdomar, uppger runt 75 procent att de har ganska eller mycket stort 

förtroende för vuxna i allmänhet. Störst förtroende för vuxna finns bland ungdomarna i Kållered och lägst 

i Åby/Fässberg. I Åby/Fässberg är däremot framtidstron störst (där skolresultaten är lägre), liksom i Lin-

dome. I norra Mölndal, där skolresultaten är högre men hälsobesvär mera förekommande, är andelen med 

framtidstro lägre. 

Knappt 50 procent av ungdomarna har ganska eller mycket stort förtroende för politiker. 
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Inflytande och delaktighet 

Några aspekter av inflytande att beakta ur ett Mölndalsperspektiv:  

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 medborgarnas möjlighet att 

påverka. Förtroendet för politiken behöver också stärkas. Det är endast drygt 15 procent av de unga som 

tror att de själva kan föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen.  

Cirka 50 procent av de unga vill påverka i den egna kommunen. Andelen ökade mellan 2013 och 2017. 

Nära 30 procent av unga i årskurs 8 och nära 40 procent i gymnasiets årskurs 2 har visat samhällsengage-

mang under det senast året genom att ha gjort något av följande; tagit kontakt med någon politiker eller 

tjänsteman i kommunen, skrivit ett förslag till kommunens politiker, deltagit i demonstration, diskuterat/gil-

lat/delat inlägg om samhällsfrågor eller politik på internet. Ytterligare nära 15 procent kan tänka sig att göra 

något av detta. 

Att fundera vidare på: 

• Vad kan vi göra för att bevara och bygga tillit mellan människor? Mellan invånare och kommun? 

• Hur kan skolan och andra arenor arbeta för att tidigt lägga en grund av tillit hos barn och ungdomar? 

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?  

Källor:  
- Misstroendets lokalisering i höglitarlandet Sverige Sören Holmberg och Bo Rothstein, Göteborgs universitet; SOM-institutet 

2018 

- Den västsvenska SOM-undersökningen 2018, SOM-institutet, 2019Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla, 

Sören Holmberg och Bo Rothstein, Göteborgs universitet; SOM-institutet 

- Hälsa på lika villkor, 2018 

  

https://som.gu.se/digitalAssets/1693/1693534_043-054-holmberg-o-rothstein.pdf
https://som.gu.se/digitalAssets/1693/1693534_043-054-holmberg-o-rothstein.pdf
https://som.gu.se/digitalAssets/1745/1745386_30.-den-v--stsvenska-som-unders--kningen-2018.pdf
https://som.gu.se/digitalAssets/1533/1533987_h--g-mellanm--nsklig-tillit-i-sverige--men-inte-bland-alla-holmberg-o-rothstein.pdf
https://som.gu.se/digitalAssets/1533/1533987_h--g-mellanm--nsklig-tillit-i-sverige--men-inte-bland-alla-holmberg-o-rothstein.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/
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11. Trend - Ökad polarisering  
 

 

 

Introduktion 

Inkomstskillnaderna inom OECD-länderna är de högsta sedan mitten av 1980-talet. Sverige tillhör fortfa-

rande de länder som har en relativt jämlik inkomstfördelning, men inkomstskillnaderna har även här ökat 

snabbt sedan 1980-talet.  

Polarisering kan uppstå mellan kommuner, inom kommuner och inom stadsdelar. Parallella ekonomier för 

till exempel arbete och bostäder (etablerade och oetablerade) riskerar att växa fram.  

Utanförskap 

Utanförskap skapar lätt en negativ spiral som kan öka polariseringen. Förutom de rent socioekonomiska 

utmaningarna har utsatta grupper sämre hälsa, lägre skolresultat, en upplevelse av att ha mindre inflytande, 

delaktighet och lägre tillit till bland annat politiker och samhället i stort. Det kan skapa en grogrund för 

populism, misstro mot samhället och främlingsfientlighet. Det kan till exempel ta sig de uttryck vi idag ser 

i USA med en ökande polarisering, misstro mot det politiska systemet och valresultat. Motsättningar mellan 

grupper med olika bakgrund och politisk uppfattning blir allt tydligare. En liknade utveckling kan ses i 

andra länder.  

Polariseringen kan 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 förstärker polariseringen. Nästan 

en av fem amerikaner (18 procent) tar del av politiska och valrelaterade nyheter enbart på sociala medier. 

För personer mellan 18 och 29 år är andelen 48 %. Studier visar att de som i huvudsak bara tar del av 

politiska nyheter i sociala medier har en väldigt låg politisk medvetenhet (57 procent).  

Mölndal 

Socioekonomisk analys 

Idag 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 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 polarisering. Att som utsatt leva i relativ fattigdom i ett välmående område utgör i många fall en 

extra påfrestning. 

 

En socioekonomisk studie har genomförts på bostadsområden i Mölndal. 82 områden grupperas i olika 

färger utifrån ett antal olika socioekonomiska faktorer. Den ger en bild av hur läget var 2017.  
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Figur: Sekomgrupp och geografisk karta Källa: Statisticon 

 

Gula gruppen 

18 områden ingår i den så kallade ’gula gruppen’. Här finns den högsta andelen arbetslösa, högsta andelen 

med ekonomiskt bistånd liksom födda utanför EU/EFTA. Även ohälsotalet är 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 sätt lägre än i de gula. Här bor 25 procent av invånarna. Dessa områden finns framför allt i 

västra delen av Mölndal och Kållered. 

 

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 utbildningsnivå 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 resp. lägsta värde, utan det är olika områden 

för olika faktorer. 

 
Högsta värde Lägsta värde 

Medelinkomst 491 000 kr 211 000 kr 

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 ekonomiskt bistånd 21,6 % 0 % 

Öppet arbetslösa  12 % 0,2 % 

Ohälsotal  72 dagar 9 dagar 

   

Tabell: Socioekonomiska variabler, områden i Mölndal Källa: Livsvillkor i Mölndal 
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Utsatta grupper 

I Mölndal är andelen hushåll med låg ekonomisk standard liten. Relativt få personer lever i hushåll vars 

ekonomiska standard understiger 60 % av medianen i riket. 

Bland de som inte förvärvsarbetar är den största gruppen personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. 2,8 

procent av Mölndalsborna fick försörjningsstöd någon gång under 2018. Det är tydligt under rikssnittet på 

5,3 %. Genomsnittet för utbetalt försörjningsstöd per invånare i Mölndal var knappt 60 % av riksgenom-

snittet.  

Andelen som är i långvarigt försörjningsstöd är dock hög i Mölndal. Under 2018 hade 43 procent av bi-

ståndsmottagarna haft bistånd 10–12 månader under året. Genomsnittet för landets alla kommuner som var 

28 procent.  Bilden är att många av dessa lider av ohälsa och behöver hjälp i kontakten med andra sam-

hällsfunktioner så 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 försörjnings-

stödet dock ökat i volym genom inflyttning av nyanlända som ännu inte kunnat etablera sig på arbetsmark-

naden. Gruppen utrikes födda är en stor mottagare av ekonomiskt bistånd. 

Nära kopplat till utsatthet och polarisering är människors hälsa. 

Hälsa 

En god hälsa är viktigt både för individen och ur ett samhällsperspektiv. 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 mel-

lan social position och hälsa.  

En av de viktigaste faktorerna för människors hälsa är utbildningsnivå. En idag 30-årig Mölndalsbo med 

eftergymnasial utbildning förväntas ha en sex år längre återstående medellivslängd jämfört med en person 

med lägre utbildning.  

Avgörande för hälsan är också bland annat uppväxtvillkor, yrke, ekonomisk situation och boendemiljö. 

Hälsan är generellt sämre i grupper med låg socioekonomisk status, funktionsnedsättning, HBTQ-identitet 

eller som är födda utomlands. Inte sällan bidrar diskriminering till den upplevda sämre hälsan hos dessa 

grupper.  

Generellt sett upplever Mölndalsbon en god hälsa. Tre fjärdedelar av 16–84-åringar 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. Vi ser att ohälsan är högst i de gula områdena i den socioekonomiska analysen. 

Psykisk ohälsa 

Ett utropstecken är dock ökningen av den psykiska ohälsan. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning 

bland både kvinnor och män, i Mölndal och i riket. Det är vanligast i åldrarna under 50 år. Stress är den 

vanligaste orsaken, vilket har ökat de senaste åren.   

Psykisk ohälsa ökar också kraftigt bland ungdomar. Ökningen sker bland såväl tjejer som killar, men pro-

blemet 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 stressproblematik 

kopplat till prestationskrav i vissa grupper med starkare socioekonomi. 

Upplevda besvär och utsatthet i barndomen ökar risken för att senare i livet få psykiatrisk vård.   
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En av de arenor som är viktig för att lägga grunden till ett jämlikt samhälle är skolan.  

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. Elevers socioekonomiska bakgrund har betydelse för 

skolresultatet, varav den viktigaste faktorn är föräldrarnas utbildningsbakgrund.   

Skolresultat mäts på olika sätt, till exempel i form av meritvärden, uppnådda kunskapskrav och gymnasie-

behörighet. 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 gymnasiebehörighet 

minskar på nationell nivå och ligger för i år på 86 procent. I Mölndal ökar denna siffra istället och ligger 

nu på 88 procent, vilket är det hösta resultatet på många år.  

Skillnader inom Mölndal 

Även om Mölndal har relativt homogena bostadsområden utan tydlig segregation skiljer sig ändå de fak-

torer som påverkar skolresultaten sig åt mellan olika delar av Mölndal. Det speglas i skolornas resultat.  

Mölndal är bland de kommuner i landet som satsar minst pengar på skola och förskola och har låg perso-

naltäthet. Antalet elever per lärare är näst högst i Sverige. Hög utbildningsnivå hos föräldrarna och hög 

lärarbehörighet ger dock effekt i goda resultat för Mölndalseleverna. Skolor med högre personaltäthet når 

ett bättre resultat.  

 

Diagram: Skolresultat utifrån föräldrars utbildningsnivå, Mölndal 2019 

Att fundera vidare på: 

• Hur kan vi främja sammanhållning 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 barn och ungas goda uppväxtvillkor? 

• Hur kan vi främja tryggheten i samhället? 

Läs mer: 
- Den sociala kompassen 2019, Mölndals kommun, Statisticon 

- Livsvillkor i Mölndal - Sammanställning som underlag i fortsatt arbete för en socialt hållbar utveckling 
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Källor: 
- SNS analys nr. 43. Sociala medier och politisk polarisering, 2017 

- Statistik psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten 

- SCB barnfattigdomsindex 

- Growing Unequal?: Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD (2017)  

- Economic Survey of Sweden 2017 samt OECD (2019): Income inequality  

- Pew Research Center (studie utförd oktober – november 2019) 

- Den sociala kompassen 2019, Mölndals kommun, Statisticon 

- Livsvillkor i Mölndal - Sammanställning som underlag i fortsatt arbete för en socialt hållbar utveckling 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sns.se/artiklar/sns-analys-nr-43-sociala-medier-och-politisk-polarisering/
file://///mk.se/Data/Gemensam/Slf/Samordning%20för%20hållbarhet/Funktion%20EU%20INTERNATIONELLT/Projekt/TOA/(https:/www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101/
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
https://www.pewresearch.org/
file:///C:/Users/ceri1/Desktop/SEKOM_Mölndal.pdf
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12. Trend - Stigande förväntningar på välfärden 
 

 

Introduktion 

Det finns flera anledningar till att förväntningarna på välfärden ökar, ny teknik är till exempel en starkt 

bidragande orsak. Kraven på välfärden förväntas bli större, annorlunda och med nya anspråk samtidigt som 

resurserna blir allt mindre, inte minst på grund av det så kallade demografiska gapet. Antalet barn, unga 

och äldre ökar i Sverige i en snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det leder till att behovet 

av välfärdstjänster ökar samtidigt som det blir allt svårare att få arbetskraften och skatteintäkterna att räcka 

till - gapet mellan kostnader och intäkter ökar.  

Varför stiger förväntningarna? 

De yngre generationerna är födda in i det uppkopplade samhället och har förväntningar därefter. 

Dagens pensionärer har även de en större förväntan vad gäller service och krav på kommunen än tidigare. 

Äldre är överlag friska allt längre upp i åldrarna. Generationen ”YOLD” (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 kan sägas vara en undergrupp till den något bredare gruppen av så kallade boomers (födda 

under babyboomen) De jobbar längre, är friskare och har bättre ekonomi än tidigare generationer.  

Utbildningsnivån i Mölndal är mycket hög, vilket också 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 omedelbar behovstillfredsställelse. Det driver ytterligare förväntningar på tillgänglighet och in-

dividanpassade lösningar. 24 timmars-samhället har blivit en realitet. Bara några klick bort kan medborga-

ren få fakta och statistik om olika verksamheter. Kommunens samhällsåtagande ”produktifieras” och det 

kommer ständigt ökade krav på produktinnehållet. Det är självklart positivt med transparens, men de stora 

möjligheterna att göra enkla jämförelser driver också upp kraven. 

Innovation - nya arbetsformer och ny teknik 

Förutom att se över vilka tjänster vi erbjuder behöver vi också ompröva och utveckla hur de utförs. Genom 

att ta tillvara kompetens och förändringstankar i organisationen kan det driva på en lösningsfokuserad verk-

samhetsutveckling. Vissa verksamheter kan bli effektivare med hjälp av tekniska lösningar, andra kräver 

framförallt ett nytt tankessätt.  

Innovationsbarometern visar att behov och förväntningar från medborgarna är den viktigaste faktorn för att 

driva utveckling och förnyelse i verksamheten. Samhällsutmaningar som kräver förändrade arbetssätt samt 

initiativ från medarbetare och chefer anses också viktigt. Ofta kombineras det med införande av en ny 

teknik eller produkt.  

Läs vidare under megatrenden Teknisk utveckling.  
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Hur kan Mölndals stad möta förväntningarna? 

Våga prioritera och kommunicera. Tänk långsiktigt. 

Med en krympande kommunal ekonomi blir en sannolik konsekvens att staden inte längre kan erbjuda alla 

de tjänster vi gör idag. Vi behöver ha en medveten hållning i våra prioriteringar. Kommunikation kring 

varför vi agerar och prioriterar som vi gör blir viktigt. 

Genom att involvera invånare och brukare får de information, möjlighet till inflytande och kan bättre förstå 

processer och prioriteringar. Att använda en strukturerad medborgardialog kan vara ett sätt att skapa del-

aktighet, öppenhet och transparens. Brist på det innebär risk för minskad tillit. 

Digitaliseringen och utvecklingen av exempelvis sociala medier har skapat nya plattformar och förutsätt-

ningar för att skapa opinion och driva frågor. Kanske finns det en risk att den som ropar mest får mest? Kan 

det resultera i åtgärder som främst riktar sig till de grupper som har möjlighet att uttrycka sig? I förläng-

ningen skulle en sådan utveckling kunna leda till ytterligare polarisering, om svagare grupper som saknar 

förutsättningar för att göra sin röst hörd exkluderas eller inte tas i beaktande vid olika åtgärder. 

Principerna om mänskliga rättigheter kan vara till hjälp i att påvisa vem som får del av respektive inte får 

del av verksamheten. Principerna är delaktighet, inkludering och jämlikhet, icke-diskriminering och ansvar 

respektive transparens. 

Även i tider av krympande ekonomi måste vi våga prioritera långsiktiga satsningar som främjar till exempel 

hälsa eller inkludering. Vi får inte se alltför snävt till kortsiktiga ekonomiska 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. Modellen med sociala investeringar som nu prövas i staden kan vara ett verk-

tyg för att främja långsiktighet. 

Ökad samverkan med andra aktörer 

I framtiden kan vi behöva ha ett bredare perspektiv på vem som producerar olika välfärdstjänster. Ökat 

samarbete med näringsliv, föreningar och volontärer är en möjlighet att både kunna lösa finansieringsfrågor 

och utförande av olika tjänster. Relationer med organisationer, företag eller enskilda stärks och de kan få 

förutsättningar av olika slag att bidra i välfärdsarbetet.  

Ett sätt att på ett tydligt sätt samarbeta med andra aktörer kan vara att ingå s.k. IOP-avtal (Idéburet Offentligt 

Partnerskap). En tjänst utförs då till exempel av en förening, reglerat i ett avtal med kommunen. Olika 

samhällsaktörer har ofta ett intresse av att öka attraktiviteten i lokalsamhället och tar ett allt större ansvar 

för att bidra till den utvecklingen.  

Självklart är det också viktigt att hitta strategiska samarbeten som kan leda till effektiv verksamhetsutveckl-

ing med andra kommuner och organisationer.   

Att fundera vidare på: 

• Hur ska vi möta stigande förväntningar på kommunal service hos allt mer medvetna invånare i 

kombination med att de kommunala resurserna minskar?  

• Hur kan vi säkerställa att vi möter alla grupper i samhället på ett likvärdigt vis? 

• Hur kan vi bli bättre på att få balans mellan det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet i våra 

prioriteringar? 
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Läs mer: 

Idéburet offentligt partnerskap Vägledning, SOU 219:56, Stockholm 2019 

Källor: 
- Välfärden i siffror, SKR, 2019 

- Ekonomirapporten, oktober 2019, Om kommunernas och regionernas ekonomi, SKR, 2019 

- Innovationsbarometern, En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet 

- Idéburet offentligt partnerskap Vägledning, SOU 2019:56  

https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/ideburet-offentligt-partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/valfarden-i-siffror-4.html
https://rapporter.skr.se/ekonomirapporten-oktober-2019.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/innovationsbarometern.html
https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/ideburet-offentligt-partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf
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13. Trend - Ökat kommunalt fokus på integration 
 

 

 

Introduktion 

En framgångsrik integration är i mångt och mycket nyckeln till att både individer och samhället ska må bra, 

till ömsesidig nytta för alla. Integration står i motsats till socialt utanförskap, diskriminering och segregat-

ion, det vill säga åtskiljande av befolkningsgrupper i parallellsamhällen. 

Den övergripande nationella målsättningen för integration är ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. 

Världen  

Den ökade globaliseringen, konflikter, oro och naturkatastrofer i världen liksom en önskan om ett ekono-

miskt och socialt bättre liv har lett till ökad migration. Det sker mellan rika länder liksom från fattiga länder 

till rika. Det finns mer än 258 miljoner migranter i världen, personer som bor i ett annat land än där de 

föddes. Det är ca 3,4 % av världens befolkning. Ca 150 miljoner av dessa räknas som arbetskraftsmigration. 

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 personer. Av beviljade uppehållstillstånd på senare år har 30 % varit arbetskraftsinvandring, 

50 % anhöriginvandring och 20 % asylsökande. 

En stor del av invandringen består idag av anhörig- och asylinvandring från länder i Mellanöstern, Afrika 

och Asien. Mellan 2018 och 2022 beräknas drygt 300 000 personer söka uppehållstillstånd som asylansö-

kande eller anhörig till någon som redan bor i Sverige.  

Kostnaderna för mottagandet av nyanlända ligger till största delen på statlig nivå. För asylsökande står 

Migrationsverket för kostnaderna. Kommunerna har ansvar för nyanlända med uppehållstillstånd, men får 

ersättning i form av olika statsbidrag.   

Regeringen antog 2018 en strategi för att minska och motverka segregation. Målen är minskad segregation, 

jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla. Fem områden är prioriterade; boende, 

utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle och brottslighet.  

Här tar vi upp några områden som har starkt samband med integration.  

Arbete 

En av de starkaste indikatorerna på etablering i samhället är att ha ett arbete. Utrikes födda är en väldigt 

heterogen grupp om man ser till bakgrund avseende till exempel utbildning som sedan påverkar inträdet på 

arbetsmarknaden. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utanf%C3%B6rskap
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskriminering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Segregation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Segregation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parallellsamh%C3%A4lle
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Det tar lång tid att etablera sig om man har kommit hit som flykting; i genomsnitt tar det åtta år innan 

hälften av flyktinginvandrarna förvärvsarbetar. Det finns dock tecken på att processen har börjat gå nå-

got snabbare under senare år. 

Det går fortare att komma in på arbetsmarknaden för den som har en gymnasial eller eftergymnasial utbild-

ning. Av dem är hälften i arbete efter drygt sex år. På längre sikt är denna grupps förvärvsfrekvens omkring 

70 procent. För gruppen som saknar gymnasial utbildning tar det längre tid och nivåerna ligger betydligt 

lägre. Efter 16 år i Sverige har knappt hälften kommit in på arbetsmarknaden. Tiden till etablering beror 

även på andra faktorer som till exempel ålder, konjunktur och flyktingströmmens storlek. 

En ökad polarisering på arbetsmarknaden kan ses. Av de som är inskrivna som öppet arbetslösa på Arbets-

förmedlingen, eller i program med aktivitetsstöd, har andelen utomeuropeiskt födda ökat från lite drygt 10 

procent i början av 2000-talet till att utgöra nästan 50 procent idag.  

Arbetslöshet 

 Inrikes födda Utrikes födda 

Förgymnasial utbildning 15,8 33,9 

Gymnasial utbildning 3,9 13,0 

Eftergymnasial utbildning 2,7 9,3 

Samtliga utbildningsnivåer 4,4 15,1 

 

Tabell: Arbetslöshet, inrikes och utrikes födda efter utbildningsnivå, procentuell andel av arbetskraften 15–74 år, 2019. Källa SCB 

Utbildningsnivå  

Det finns stora skillnader i utbildningsbakgrund inom gruppen utrikes födda. Andelen högutbildade är lika 

hög bland utrikes som inrikes födda, men det finns också en stor grupp med mycket låg utbildningsnivå. 

Lite mer än hälften av deltagarna i etableringsfasen saknar gymnasiekompetens. Nära 10 procent av de ut-

rikes födda i åldern 16–64 år saknar grundskolekompetens.  

Skolresultat 

Skillnaden i resultat mellan inrikes och utrikes födda elever är större i Sverige än i jämförbara länder, men 

antalet ensamkommande barn är också fler än i andra EU-länder. 

Drygt 90 procent av inrikes födda elever når gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Motsvarande 

andel för elever som är födda utomlands är ungefär 65 procent. Skillnaderna i studieresultat låg relativt 

konstant fram till 2008, men därefter skedde en kraftig försämring av genomsnittsbetygen för utrikes födda 

elever. Att eleverna är äldre vid ankomsten till Sverige och att de i högre grad kommer från andra delar av 

världen än tidigare anses vara de främsta orsakerna till den ökade spridningen. 

Även barn som kom till Sverige mellan 0–6 års ålder har i lägre grad än inrikes födda gymnasiebehörighet.  

Ekonomisk utsatthet 

Sedan 2017 har ca 135 000 nyanlända fått uppehållstillstånd, varav många är barn och unga. I denna grupp 

är ekonomisk utsatthet ofta förekommande. 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. Fler utlandsfödda än inrikes födda får ekonomiskt bistånd.  
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Hälsa 

Hälsa har ett nära samband med faktorer som utbildning, sysselsättning, ekonomi och levnadsvanor. Per-

soner med eftergymnasial utbildning har längre medellivslängd än personer med förgymnasial utbildning. 

Utlandsfödda har delvis sämre hälsa än inrikes födda. Hälsan påverkas av faktorer både före och efter mi-

grationen till Sverige. Utlandsfödda kan ha god hälsa när de kommer till Sverige, men hälsan kan försämras 

på grund av livsvillkoren och situationen, till exempel högre arbetslöshet och sämre ekonomi.  

Självrapporterad psykisk ohälsa varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön och födelseland, men 

är generellt vanligare bland utrikes födda. Av de asylsökande flyktingar som kommer till Sverige beräknas 

mellan 20–30 procent lida av psykisk ohälsa. Ensamkommande barn och ungdomar har i högre utsträckning 

fått psykiatrisk vård jämfört med andra unga som kommit till Sverige och jämfört med inrikes födda. 

Sverige = hemma? 

World Values Suvey har undersökt hur väl invandrade personer känner sig hemma i Sverige och hur deras 

värderingar ser ut. Analysen visar att huvuddelen känner sig hemma i Sverige (57%), trivs där de bor (55%) 

och vill bo kvar i sin kommun (59%). De känner samhörighet både med sitt ursprungsland och med Sverige. 

De flesta är stolta över att vara svenskar (72%). 

Lågutbildade känner sig mer hemma än högutbildade, äldre mer än yngre och män mer än kvinnor. En 

preliminär tolkning är att första generationens migranter jämför sin nuvarande situation med ursprungslan-

dets villkor. Om man då är lågutbildad och/eller äldre, har man i allmänhet fått en väsentlig förbättring i 

livsvillkor i Sverige. För männen har ett tungt ansvar för familjens försörjning delvis övertagits av ett fun-

gerande välfärdssystem. För kvinnorna är däremot förändringarna kanske inte lika stora; de har i många 

fall fortsatt stort ansvar för hushåll och barn. 

Mölndal 

Som ett led i att stärka integrationen håller Mölndals stad på att arbeta fram en integrationsstrategi som 

förväntas antas under 2021. I arbetet med att ta fram den har sex viktiga utvecklingsområden identifierats. 

De är arbete, utbildning, mottagande av nyanlända, boende, inkluderande fritid och sociala sammanhang 

samt värderingar och attityder. Nya arbetssätt och en nära samverkan mellan Mölndals stad, myndigheter, 

näringslivet, civilsamhället och idéburen sektor är en viktig förutsättning för integrationsarbetet. 

Lite drygt var tolfte kommuninvånare i Mölndal är född i ett annat land än Sverige. Det är en låg andel 

jämfört med Göteborg, länet och riket. De flesta av de utrikesfödda i Mölndal är unga, i åldrarna 25–29 år.  

Under 2016 - 2019 var cirka 1 200 personer med uppehållstillstånd aktuella för att bosätta sig i Mölndal. 

Nära 700 av dessa anvisades av Migrationsverket enligt Bosättningslagen. Det innebär att kommunen ska 

ansvara för bostad samt mottagande, skola etcetera. 

Många av de som kom under flyktingkrisen 2015–16 var relativt välutbildade. De som kommer till Mölndal 

nu, inklusive så kallade kvotflyktingar, har sämre utbildningsbakgrund och sämre hälsa.  Det innebär en 

större integrationsutmaning och ekonomiskt ansvar för kommunen.  

Ankomstkommun för ensamkommande unga 

Mölndal är en av tio svenska så kallade ankomstkommuner och tog 2015–2018 emot 4 660 ensamkom-

mande barn och unga. De flesta slussades efter kort tid vidare till andra kommuner och endast en mindre 

grupp blev kommunplacerade i Mölndal. Under 2019 var runt 40 ensamkommande barn under 18 år i 

Mölndal aktuella inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Under 2020 var vi ankomstkommun för 

runt 70 ensamkommande barn och unga, varav 6 stycken är anvisade till Mölndal för fortsatt boende här. 
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Framtida mottagande 

Prognosen för 2021 innebär att Mölndal ska ta emot cirka 85 personer med skyddsbehov/på flykt.  

P g a coronapandemin har vi inte tagit emot hela det antal flyktingar som var planerat under 2020 och det 

blir kanske liknande effekt under 2021. Kvoterna flyttas framåt i tiden, Migrationsverkets ambition är att 

fullfölja anvisningarna fullt ut. Förmodligen kommer en våg av anknytningsinvandring att komma inom 

kort, som följd av de ensamkommande barnen.  Eventuellt kommer många av dem inte att få etablerings-

ersättning på grund av förändrade regler, utan det kan bli en försörjningsfråga för kommunen.  

En grupp med olika förutsättningar 

Arbete 

Av de flyktingar och anhöriginvandrade som bor i Mölndal och som varit i landet i 10 år eller mer är 76 % 

förvärvsarbetande (2017). Det är en högre andel än i riket. Av de som har varit här i 4–6 år var 46 % 

förvärvsarbetande 2018, vilket är lägre än riksgenomsnittet. Andelen är högre bland män, 53 %, än bland 

kvinnor, 39 %. 

Siffror från 2019 visar för Mölndals del att 90 dagar efter den tvååriga etableringsperiodens slut var 45 % 

av deltagarna i arbete eller studier, vilket är betydligt bättre än året innan då andelen var runt 25 %. Mölndals 

resultat är på samma nivå som för Sverige som helhet. 

Den generellt höga utbildningsnivån i Mölndal gör att konkurrensen på arbetsmarknaden är hög även för 

de nyanlända med utbildning.  

Flera av de flyktingar som kom till Mölndal under flyktingkrisen lämnar etableringen inom kort. Staden 

har en utmaning att skapa arbeten och sysselsättning för denna grupp. Det sker genom bland annat yrkes-

utbildning med språkstöd, lärlingsutbildningar och praktikplatser såväl i stadens verksamheter som i nä-

ringslivet.  

Ekonomisk utsatthet 

Både i Mölndal och i landet har det under 2000-talet skett en tydlig minskning av behovet av försörj-

ningsstöd bland personer som är födda i Sverige eller etablerade i landet. Dock har försörjningsstödet 

sedan mitten av 2010-talet ökat genom inflyttning av nyanlända som ännu inte kunnat etablera sig på 

arbetsmarknaden. Gruppen utrikes födda är en stor mottagare av ekonomiskt bistånd. Framför allt är 

representationen stor om man ser till gruppens andel av befolkningen. Fler män än kvinnor har ekono-

miskt bistånd.  

 

Diagram: Antal personer som har mottagit ekonomiskt bistånd (Mölndal). Källa: SCB 2018 
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Utbildning  

Gruppen personer som är utlandsfödda kan grovt delas upp i två huvudgrupper med hänsyn till deras ut-

bildningsnivå. Det finns den högutbildade gruppen som flyttar till Mölndal för att deras yrke för dem hit. 

Andelen utlandsfödda med forskarutbildning är ovanligt hög i Mölndal. 

Bland nyanlända flyktingar ser vi många unga med låg utbildning. Olika utbildningsnivå och förutsättningar 

kräver att det finns ett brett utbud av vägar till etablering och egen försörjning. Språkkunskaper i svenska 

är förstås en viktig grund. 

Under 2018 var nära 400 nya Mölndalsbor inskrivna i etableringsprogrammet. Av dessa hade knappt hälften 

en gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Tendensen är att fler har kortare utbildning bland de grupper 

av anhöriga som nu immigrerar. Stadens verksamheter möter allt fler som är analfabeter. Tidiga insatser är 

viktiga. Den framtida arbetsmarknadens behov behöver vara styrande när vi utformar utbildningar och 

andra insatser för att ge nyanlända möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. 

Skolan 

Elever med utländsk bakgrund 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 bak-

grund.  

Bostäder 

I nuläget kan vi inte se någon utpräglad geografisk segregation i kommunen. I en analys som gjordes 2018 

med fokus på segregation identifierades dock ett antal områden som behöver uppmärksammas. De är en 

del av Bifrost, Åby, delar av Innerstaden, delar av Balltorp, centrala Kållered samt centrala Lindome. Det-

samma gäller omlandet runt östra delarna av Mölndal och Kållered. Läs vidare under trenden Ökad polari-

sering. 

Att fundera vidare på: 

• Hur kan vi bättre ta tillvara den mångfald, 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 kommer in snabbare på arbetsmarknaden och i egen försörj-

ning? 

• Hur kan vi påverka attityder och värderingar kring invandring och integration hos Mölndalsborna? 

Källor:  

- World Migration Report, International Organization for Migration – UN, 2020 

- UNHCR. Data: Figures at a glance 

- Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland, 2019 

- SCB Barnfattigdomsindex  

- Informationsverige.se 

- Arbetslöshet, utrikes födda 2020, Ekonomifakta 

- Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund, Grönqvist och Niknami, Regeringskansliet, Finans-

departementet, 2017 

- Så här arbetar vi med integration, Mölndals stad   

- Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter, Socialstyrelsen 2015 

- Beviljade uppehållstillstånd 1980–2019, Migrationsverket 

- Utkast Integrationsstrategi Mölndals stad 2020 

  

https://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-varlden/#fnref-93-2
https://www.iom.int/video/world-migration-report-2020
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsa-hos-personer-som-ar-utrikes-fodda--skillnader-i-halsa-utifran-fodelseland/?pub=61466:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/
file://///mk.se/Data/Gemensam/Slf/Samordning%20för%20hållbarhet/Funktion%20EU%20INTERNATIONELLT/Projekt/TOA/informationsverige.se
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/integration/arbetsloshet-utrikes-fodda/
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2014/12/ESO-2017_3.pdf
https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2014/12/ESO-2017_3.pdf
https://www.molndal.se/download/18.3a9e3601635fa1d5a418e8/1553599654900/sa-har-arbetar-vi-med-integration.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-1-19.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a1854f2/1593684050954/Beviljade%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%201980-2019.xlsx
https://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-varlden/#fnref-93-2
https://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-varlden/#fnref-93-2
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14. Trend - 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 både som arbetsgivare och arbetstagare i hög grad. 

Det finns många olika faktorer vi måste 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.  

Nya krav på arbetslivet - ökad flexibilitet och fokus på hela livet 

Frihet och flexibilitet premieras högt. Rörligheten på arbetsmarknaden är enligt SCB större nu än på 30 år. 

Om det fortsätter i samma takt har varannan person bytt anställning inom 5 år. En anställd stannar i genom-

snitt fem år på en arbetsplats. Var femte person kommer aktivt att söka nytt jobb inom de kommande sex 

månaderna.  

Den så kallade gig-ekonomin, där fasta arbeten ersätts med uppdragsbaserade arbeten, ökar snabbt. Det 

finns beräkningar som visar att så många som 30 % av hela arbetskraften utför gig, antingen som enda 

arbetsform eller som ett komplement. Antalet egenanställda ökar kraftigt, sedan 2010 har antalet ökat med 

40 % varje år.  

I och med att nya generationer tar plats på arbetsmarknaden förändras krav och förväntningar på arbetsgi-

varna.  

De två yngsta generationerna, Y och Z  

Generation Y, kända som Millenials, är födda 1980–1996. Generation Z är födda från 1997 och fram till 

mitten av 00-talet. Generation Y har i stora drag redan etablerat sig på arbetsmarknaden, och kommer till-

sammans med generation Z att utgöra 75 % av den globala arbetskraften i slutet av 2020-talet.  

För de yngsta generationerna blir ett arbetsliv med större frihet och avsaknad av psykisk stress allt viktigare. 

Arbetslivet får inte inkräkta på privatlivet, även om gränserna för när och var en arbetsuppgift kan utföras 

blir flytande. Centralt för båda generationerna är att de prioriterar meningsfulla jobb, som återspeglar de 

egna värderingarna. De önskar kontinuerlig personlig utvecklig och uppskattar flexibilitet och innovation. 

En stor grupp inom Generation Z, som har vuxit upp i den turbulenta världen med terror, finanskris och 

klimathot värderar anställningstrygghet högt. Troligtvis kommer den trenden att förstärkas av coronakrisen 

eftersom den drabbat många unga utan fast arbete hårt. 

Gott ledarskap värderas mycket högt, som en av de viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats. 

Intresset för att själva vara chefer och ledare är begränsat. De ser ledarrollen som ett mycket stort ansvar 

och inte något som vem som helst kan eller bör axla.  
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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. Enligt det amerikanska analysföretaget Gartner kommer var femte anställd ha hjälp av artificiell 

intelligens i sitt jobb redan år 2022. AI måste inte betyda färre jobb för människor att utföra, många tror att 

det blir tvärt om. Från 2020 räknar man med en positiv nettoeffekt på sysselsättningen. Då beräknas 2,3 

miljoner jobb skapas i världen tack vare teknikskiftet samtidigt som 1,8 miljoner arbetstillfällen försvinner.  

I Frankrike visar en studie att ungefär 10 procent av alla arbeten kommer att robotiseras, 40 procent kommer 

även i fortsättningen utföras av människor och runt hälften av alla arbeten utföras av människor i kombi-

nation med robotar eller andra digitala lösningar. Den stora utmaningen blir utbildning och fortbildning av 

arbetskraften.   

 

Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) har publicerat en rapport om 

framtidens digitala kompetensbehov. Man pekar på att en rad icke-tekniska kompetenser kommer att behö-

vas för att klara den digitala omvandlingen. Några av dessa kompetenser är ledning av digital transformat-

ion, kommunikation, samarbete människa – maskin, etik, kritiskt och kreativt tänkande. Kommuner och 

regioner behöver, utöver digital spetskompetens och grundläggande digital kompetens, säkra tillgången på 

dessa icke-tekniska kompetenser för att lyckas med den digitala omställningen. 

 

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.  

Matchning, arbetstillfällen och framtida yrken 

Matchningsproblem gör att särskilt bygg-, utbildning-, vård- och IT-sektorerna har svårt att hitta arbetskraft. 

Behovet av specifik kompetens där brist redan förekommer kan komma att öka i framtiden.  Inom både 

utbildnings- och vårdsektorn ser vi en utveckling mot höjda krav på arbetstagarna. Det diskuteras till ex-

empel förslag om yrkeslegitimation för fritidspedagoger och undersköterskor. 

Det svenska asylmottagandet har gjort att arbetskraften har ökat. De utlandsfödda har dock en svag situation 

på arbetsmarknaden beroende på bland annat lägre utbildningsnivå, bristande språkkunskaper, dålig match-

ning, bristande nätverk, bristande integration och invanda rekryteringsmönster. Det är svårt att komma in 

på arbetsmarknaden eftersom andelen lågkvalificerade arbeten i Sverige är lägre än i många andra länder. 

Nio av tio jobb i Sverige kräver en ”grundläggande kunskap i digital teknik”. En anpassning behöver ske i 

form av nya yrken, validering och fler vägar in på arbetsmarknaden för den med lägre utbildningsnivå. 

Samtidigt behöver fler erbjudas en utbildning som ökar deras kompetens. 

Bristyrken och lösningar 

Framförallt inom vård- och omsorgssektorn och inom utbildningsområdet kommer antalet utbildade med-

arbetare inte att räcka till. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att antalet anställda inom väl-

färdstjänsterna i Sverige behöver öka med ca 200 000 personer fram till och med 2026, om inga föränd-

ringar görs i arbetssätt och organisation. Därutöver behöver ca 300 000 personer rekryteras för att kompen-

sera pensionsavgångar.  

Olika insatser behöver kombineras för att lösa bristen på framtida kompetens. Att förlänga arbetslivet är en 

strategi. Vi lever i genomsnitt 25 år längre än vi gjorde för hundra år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan vi 
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lättare möta kompetensbehovet. Sysselsättningen bland äldre har nästan fördubblats under de senaste tio 

åren. I Sverige var nära 195 000 personer i åldern 65–74 år sysselsatta under 2019.  

Nya pensionsregler innebär bland annat att från 2023 kan en anställd arbeta kvar till 69 års ålder och att 

tidigaste uttag av pension höjs till 64 års ålder. Det kommer troligen att öka sysselsättningen bland äldre 

ytterligare. 

Såväl i Mölndals stad som i riket är sysselsättningsgraden lägst inom vård- och omsorgsarbeten. Om ar-

betstiden gradvis ökar till minst 95 procent av heltid minskar rekryteringsbehovet med cirka 59 000 perso-

ner i riket.  

Enligt SKR:s bedömning har strategin ”fler arbetar mer” störst potential inom äldreomsorgen där deltids-

arbetet är utbrett, medan strategin ”förläng arbetslivet” har större effekt inom skola och förskola. 

Nya yrken 

Arbetslivets omvandling innebär att yrken försvinner och nya kommer till. Om tio år kommer det finnas 

många nya yrken som inte finns idag. Trygghetsrådet listar några tänkbara sådana:  

 

Robotpersonlighetsdesigner Utformar en robots personlighet, röster och ansiktsuttryck så att den fungerar på 

arbetsplatsen. 

Klimatrevisor Kontrollerar att företag och organisationer sköter sin hållbarhetsredovisning.  

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

Gig-manager Leder egenanställda som gör längre eller kortare "gig" inom en organisation.  

Molnvakt Håller ordning på data så att den hanteras säkert. 

Oldfluencer En senior influencer som lyfter fram frågor som är viktiga för äldre generationer. Deras följare är 

ofta köpstarka.  

Kulturflätare Ansvarar för att fläta samman organisationer med olika företagskulturer, så att de blir mer effek-

tiva, har ett gemensamt arbetssätt och strävar åt samma håll. Det kommer behövas för att vi i framtiden kommer 

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

 

Vertikalodlare En stadsbonde som odlar längs med husväggarna.  

 

Etikutvecklare En person som utvecklar etiska ramverk och kontrollerar att organisationen och alla underleve-

rantörer 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. 
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Kairos Future AB listar några nyckelfaktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden: 

• Förmåga att ta till sig ny teknik 

• Förmåga att leda förändring 

• Förmåga att kommunicera 

• Förmåga att erbjuda yrkeslivslångt lärande 

• Förmåga att matcha kapacitet till efterfrågan 

 

Mölndal 

Mölndals stad arbetar idag aktivt för att ta tillvara och utveckla kompetens bland dagens anställda samt att 

vara en attraktiv arbetsgivare. Många av utmaningarna kring framtida rekrytering tas upp i Kompetensför-

sörjningsstrategi för Mölndals stad 2019–2022. I strategin prioriteras fyra strategier; använd kompetensen 

rätt, utnyttja tekniken, förläng arbetslivet/ få fler att jobba mer samt bredda rekryteringen.  

Hur kan vi då tackla utmaningen med den framtida bristen på (rätt) arbetskraft? 

Attraktiv arbetsgivare  

Bland annat tack vare Mölndals geografiska läge har vi en konkurrensfördel i att kunna attrahera kompetent 

personal. Dock konkurrerar vi med våra grannkommuner, inklusive Göteborg, och måste kunna visa på för-

delar med att välja att arbeta i Mölndal. För att inte riskera att hamna i en situation med snabbt stigande löner 

och lönekonkurrens med andra arbetsgivare behöver vi hitta andra fördelar som attraherar arbetskraft.  

Bygget av arbetsgivarvarumärket ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv är viktigt. Vi behöver ligga i fram-

kant vad gäller nya arbetssätt, utvecklingsmöjligheter och inflytande över sitt arbete. Ett bra ledarskap är en 

nyckel till att vara en attraktiv arbetsgivare. Ökade krav från arbetstagare kan driva fram en positiv utveckling 

av till exempel arbetsmiljö, socialt ansvarstagande, hållbarhetsarbete och dylikt för att möta den yngre gene-

rationens förväntningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Behålla och utveckla personal 

Det är inte minst viktigt att behålla den personal vi har. Nyrekrytering kostar mycket och skapar brist på 

kontinuitet i verksamheter, vilket i slutändan kan drabba både kollegor och Mölndalsborna. 

Att effektivisera användandet av befintlig kompetens samt omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper 

för att avlasta bristyrken är en framgångsfaktor. Detsamma gäller kompetensutveckling genom breddning 

eller höjning av kompetens hos befintliga medarbetare, inte minst för att kunna dra nytta av de möjligheter 

den tekniska utvecklingen kan ge.  

Få fler att arbeta mer och längre 

Eftersom vi ser svårigheter i framtida rekrytering inom vissa sektorer behöver vi fundera på hur vi kan få 

dagens anställda att orka och vilja arbeta längre.  

Mölndals stad har i dag ett behov av att rekrytera ca 650 personer per år framöver utifrån uppskattad perso-

nalomsättning och pensionsavgångar. 14 % av våra anställda är 60 år eller äldre. Ca 100 personer anställda i 

staden är 66 år eller äldre och har alltså valt att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. Bland Mölndalsbor 65 

år eller äldre är 16 % av männen och 9 % av kvinnorna förvärvsarbetande (2017). Nya pensionsregler kom-

mer troligen leda till en fortsatt ökning av de siffrorna.  
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En annan av strategierna är att fler jobbar mer. 82 % av våra anställda har en heltidsanställning.  

Nya arbetssätt, nya aktörer 

För att kunna erbjuda effektiva välfärdstjänster i framtiden behöver vi både hitta nya arbetssätt och arbeta 

smart och effektivt med hjälp av teknisk utveckling och digitalisering. En ökad digitalisering öppnar för både 

effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Teknikutveckling kan bli viktig i de verksamheter där det kommer 

att bli svårt att rekrytera framöver, exempelvis inom vård- och omsorgsområdet. Teknikutvecklingen medför 

ett ökat behov av kompetens hos medarbetare och chefer för att hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats. 

Användarnas och brukarnas behov och nytta ska ligga till grund när IT-stöd utvecklas. 

Alla behov kan dock inte lösas med hjälp av tekniska lösningar. Vi får inte glömma att se över vilka uppgifter 

som behöver utföras och hur de kan göras på ett bättre eller effektivare sätt även utan teknik. 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 så 

som kön, ålder, funktionsvariationer, erfarenhet och bakgrund.  

Kommunal verksamhet är starkt kvinnodominerad. Den behöver ses som attraktiv av fler grupper i samhället, 

inklusive män och yngre. Normen kring vad som är ett ’kvinno- respektive mansyrke’ behöver utmanas och 

breddas. I Mölndal har vi lyckats bra med att få en bättre könsbalans, även om vi fortfarande ser att våra 

yrken är starkt könssegregerade. Bland våra månadsanställda har andelen män ökat från 16 till 21 procent 

mellan 2004 och 2019. Ökningen är särskilt stor inom vård- och omsorgsförvaltningen.  

Om man undersöker intresset för att jobba i välfärden bland unga killar är intresset betydligt större än andelen 

män som faktiskt arbetar inom den sektorn idag. Mer än hälften av alla unga män anser att det är viktigt att 

få arbeta med människor. 20 procent av killarna kan tänka sig jobb inom förskolan eller socialtjänsten. Här 

finns en outnyttjad potential för framtiden. Det finns också en outnyttjad potential i framtida arbetskraft bland 

personer med funktionsvariationer.  

Mångkulturell och flerspråkig kompetens kommer att efterfrågas i allt högre grad. Lite drygt var tolfte kom-

muninvånare i Mölndal är född i ett annat land än Sverige. I denna grupp finns arbetskraftsresurser som 

behöver och kan användas bättre.  

Blivande medarbetare kan behöva mötas på nya sätt och på nya rekryteringskanaler. Att attrahera arbetskraft 

i dag är till stor del ett relationsbyggande. De sökande är i många fall lika mycket konsumenter som passiva 

arbetssökande. Att använda fler kanaler på fler sätt, till exempel sociala medier, kan vara både ett sätt att nå 

nya grupper och att bygga ett positivt varumärke inför framtiden.  

Utbildning – utbud och attitydpåverkan 

Goda språkkunskaper och lägst gymnasieutbildning är i princip en grundförutsättning för att få jobb med 

goda utvecklings- och försörjningsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Behoven av effektiv utbild-

ning ökar då invandrade ska ta plats på arbetsmarknaden, anställda ska matchas nya kompetensbehov och 

unga ska utbildas för arbeten som ännu inte finns.  

Som offentlig aktör kan vi bidra till framtida kompetensförsörjning, bland annat genom att erbjuda utbild-

ningar inom framtida bristyrken. Vi kan göra tidiga och medvetna insatser för att väcka intresse hos barn och 

ungdomar att göra kloka och jämställda val av utbildning och yrke.  
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Tillgång till kompetens i näringslivet i Mölndal 

Mölndal är en kommun med ett starkt och högspecialiserat näringsliv. Tillgång till kompetens är inte bara 

avgörande för den kommunala verksamheten utan också för att vi ska kunna behålla och utveckla vårt nä-

ringsliv. Enligt Mölndals stads näringslivsstrategi är målsättningen att skapa 10 000 nya jobb i Mölndal fram 

till år 2035.   

Det finns drygt 7 000 arbetsställen i Mölndals stad, fördelade på ca 500 olika branscher. Det utgör 89 % av 

rikets alla branscher, vilket illustrerar mångfalden i stadens näringsliv. De största företagen är Life Science-

relaterade, konsultföretag, informations-, kommunikations-, teknik- och handelsföretag. Mölndal har genom 

flera stora företag en unik koncentration av forskning och utveckling (FoU) inom främst Life Science och 

teknik. En tillväxt-bransch är kulturella och kreativa näringar, en av de största industrierna i EU, större än 

kemiindustrin, IT-industrin och biltillverkningsindustrin.   

Att fundera vidare på? 

• Hur kan Mölndals stad bli en attraktiv arbetsgivare för de yngre generationerna? 

• Hur kan vi bredda vår rekryteringsbas, med bibehållen och rent av ökad kvalitet? 

• Hur kan vi få fler att arbeta mer och längre? (T. ex. heltid och senare pensionsavgångar) 

• Hur kan teknikutvecklingen utnyttjas för att lösa framtida brist på kompetens? 

Läs mer:  
- Mölndals stads kompetensförsörjningsstrategi 2019–2022 

- Mölndals stad - attraktiv arbetsgivare HR-statistik 2019 helår 

- Mölndals stads kompetensförsörjning -omvärld och utmaningar, bilaga till kompetens- 

- försörjningsstrategi 2019–2022 

- Mölndals stads Näringslivsstrategi 2019-2022 

Källor: 
- 3 rules for engaging millennial and Gen Z talent in the workplace, World Economic Forum, 2020 

- Kompetensindikator Poolia, 2018 

- Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 

- By 2022, one in five workers engaged in mostly nonroutine tasks will rely on AI to do their jobs, Gartner Blog Network 

- Framskrivning och analys av kompetensförsörjningsbehov till 2040, Arbetsförmedlingen, 2018 

- Ekonomifakta, arbetsmarknad, blandad statistik 

- Framtidens arbetsliv del 1, Kairos Future AB, 2018 

- Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, Rekryteringsrapport 2018, SKR 

- Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI, digg.se 

- Mölndals stad - attraktiv arbetsgivare, HR-statistik 2019 helår 

- Mölndals stads kompetensförsörjning -omvärld och utmaningar, Bilaga till kompetensförsörjningsstrategi 2019–2022 

- Mölndals stads kompetensförsörjningsstrategi 2019–2022 

  

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/millennial-gen-z-talent-workplace-leadership/
https://www.poolia.se/om-poolia/kompetensindikatorn/
https://www.poolia.se/om-poolia/kompetensindikatorn/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/trender-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/analyser-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/trender-och-prognoser-om-utbildning-och-arbetsmarknad/
https://blogs.gartner.com/craig-roth/2017/12/05/489/
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/framskrivning-och-analys-av-kompetensforsorjningsbehov-till-2040
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/
https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-arbetsliv/
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/sveriges-viktigaste-jobb-finns-i-valfarden-.html
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/framja-den-offentliga-forvaltningens-formaga-att-anvanda-ai/
https://www.digg.se/publicerat/publikationer/2020/framja-den-offentliga-forvaltningens-formaga-att-anvanda-ai/
https://intranet.molndal.se/download/18.5fa0773016d6ae5149812d87/1571314230014/kompetensforsorjningsstrategi_2019-2022.pdf


 
56 

 

 

15. Slutord 
 

 

 

Vi hoppas att den här rapporten bidrar till en gemensam bild och att den väcker tankar och skapar intressanta 

diskussioner. Till nästa rapport kan det vara andra trender och samhällsförändringar vi behöver komplettera 

med. Områden som vi nu ser kan få större plats i framtiden är till exempel trygghet i samhället, betydelsen 

av sociala medier samt utvecklingen av den psykiska hälsan. Det kan också ske saker i vår omvärld som 

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

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 

Bästa hälsningar från arbetsgruppen som har tagit fram denna rapport 

Cecilia Rignell   Anna Jandersson  Paula Svanquist 
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