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Omvärldsanalys i en 
föränderlig värld 
Att förstå hur olika trender och förändringar i omvärlden påverkar Kungsbacka kommun är nöd-
vändigt för att vi ska kunna förbereda oss för framtiden. 

Både coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina är väldigt påtagliga exempel på hur hän-
delser långt utanför kommunens gränser kan få långtgående konsekvenser för oss. Sedan förra året 
har Sveriges säkerhetspolitiska läge förändrats i grunden. Liksom många andra länder har vi tagit 
avstånd från Ryssland och ökat vår satsning på försvaret. Under våren inleddes en process som siktar 
på svenskt medlemskap i Nato. 

Kriget ledde snabbt till ökade priser på bland annat livsmedel och drivmedel. Redan tidigare hade 
pandemin bidragit till ökad inflation och materialbrister i många branscher. Dessa får följdeffekter 
i form av förseningar och ytterligare kostnadsökningar. Både den kommunala organisationens och 
invånarnas ekonomi påverkas.

Världen är mer instabil än den varit på länge. Detta sammanfaller med ett akut behov av omställ-
ning till mer hållbara energisystem och anpassning till en varmare värld med fler katastrofer. Natio-
nellt utmanas vi, liksom många andra länder, av frågor om finansieringen av välfärdssystemen, elför-
sörjning, kompetensförsörjning, den grova brottsligheten, ökande klyftor, integrationsutmaningar 
och att nyttja den accelererande teknikutvecklingens möjligheter på ett ansvarsfullt sätt. 

Dessa utmaningar påverkar olika organisationer på olika sätt. Därför behöver vi göra egna analyser, 
bearbetningar och tolkningar, som utgår från vår synvinkel som en kommun med ett visst geogra-
fiskt läge, storlek och befolkning.

Kungsbacka i världen är både en del av, och ett resultat av, ett nytt arbetssätt för omvärldsanalys som 
vi började testa i kommunen under 2021. Sedan dess har vi ökat samarbetet mellan kommunens 
förvaltningar i omvärldsfrågor med hjälp av nya forum för dialog och samarbete. 
Omvärldsanalysen bygger på hundratals olika källor. Den har tagits fram av en arbetsgrupp med 
deltagare från kommunens samtliga förvaltningar, med inspel från många specialister och sakkun-
niga. För sammanställningen ansvarade kommunledningskontoret. 
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Megatrender och trender
Megatrender är stora drivkrafter för världens utveckling. De påverkar på ett eller annat sätt det 
mesta vi gör som kommun – och för den delen även som privatpersoner. I denna rapport använder 
vi megatrenderna som en övergripande ram för att prata om mer specifika trender och förändringar 
som påverkar Kungsbacka. Megatrenderna handlar om förändringar inom:
• Befolkning
• Klimat
• Värderingar
• Teknik
• Globalisering
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Så här kan analysen användas
Genom analysen kan vi i kommunen få en gemensam bild av vad som händer i världen och hur det 
påverkar oss som organisation och samhälle på ett övergripande plan. Den gör det lättare att fundera 
på hur vi möter utmaningar vi har redan idag och sådana som kan komma i framtiden. 

Rapporten försöker balansera mellan att ge en aktuell bild av nuläget hösten 2022 och att fokusera 
ligger på långsiktiga trender och förändringar som antas bestå under lång tid. Tyngdpunkten ligger 
på de senare.

Ett syfte med analysen är att väcka diskussioner om effekter för Kungsbacka både på det lokala 
och regionala planet. Det behövs genomtänkta strategier för att möta förändringarna, oavsett om 
de utgör möjligheter, hot eller båda. Ju bättre vi kan förstå och därmed hantera dessa förändringar, 
desto bättre kan vi också förbereda oss på och dra fördelar av dem.

Målgrupper för Kungsbacka i världen är politiker, ledningsgrupper och medarbetare som är intresse-
rade av omvärlden. Den kan fungera som en utgångspunkt för nämnder, förvaltningar och arbets-
grupper att göra egna analyser med mer begränsat fokus. Vi uppmanar dem att använda materialet 
vid planeringsdagar. 

Materialet ska stimulera till samtal om hur vi tillsammans kan lösa framtidens utmaningar. Till stöd 
för detta innehåller varje avsnitt både en beskrivning av en trend och förslag på frågor att fundera på 
och föra dialog om, under rubriken ”Vad betyder trenden för Kungsbacka?”
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Vad är nytt?
Den första versionen av Kungsbacka i världen utkom hösten 2021. Om du läste förra årets rapport 
kommer du att märka att mycket är likt i denna version. I de flesta fall har trenderna helt enkelt 
uppdaterats på grund av nya händelser, undersökningar och forskning. Några trender har omarbetats 
mer och ytterligare några har tillkommit. 

I Befolkning lyfts en förändrad arbetsmarknad och inflationens påverkan på invånarnas ekonomi. 
Den fortgående trenden med distans- och hybridarbetet får mer utrymme. Men den stora demogra-
fiska utmaningen, att färre personer framöver måste försörja fler, är bestående. 

I Klimat lyfter vi fram att utsläppen har ökat igen efter en nedgång under pandemin, och att kraven 
på att ta klimatkrisen på allvar ökar. Men vi ser även en tilltagande splittring i synen på vem som bär 
ansvaret för att ”lösa” den. Hot mot den biologiska mångfalden har fått mer utrymme. 

I Värderingar ges en mer nyanserad bild av samhällets polarisering, liksom av trygghetsfrågor. Fler 
trender kombineras i ett ”kulturkrig”. 

I Teknik har det ökade elberoendet, som redan förra året lyftes fram, fått en mer framskjuten plats. 
Att nya tekniker kombineras gränsöverskridande diskuteras mer, samt behovet detta skapar av nya 
arbetssätt som främjar innovation och medskapande.

Globalisering är den megatrend som kanske har förändrats mest sedan förra årets rapport. Kriget i 
Ukraina har lett till att en omvärdering av beroendet av andra länder och framväxten av nya ”tillits-
zoner” i världen.

Vi välkomnar återkoppling från alla läsare inför nästa version av rapporten:
omvarldsanalys@kungsbacka.se
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1. Befolkning
Såväl nationers som kommuners ekonomi påverkas 
av hur demografin utvecklas. Antalet invånare 
och befolkningens åldersstruktur påverkar 
både efterfrågan på välfärdstjänster och det 
skatteunderlaget som finansierar dem.

I Kungsbacka har befolkningen ökat de senaste 
15 åren, eftersom vi av många skäl är en attraktiv 
kommun  Den senaste prognosen visar på en 
fortsatt hög ökning även framöver, men på en något 
lägre nivå än tidigare beräknat  Nu räknar vi med 
att Kungsbacka når 90 000 invånare år 2025 och 
passerar 100 000-strecket omkring år 2033  Det är 
framför allt inflyttande barnfamiljer från Göteborg 
och Mölndal som har drivit folkökningen hittills och 
som beräknas göra det även i framtiden 

Detta kapitel tar upp:
• En åldrande befolkning
• Fler unga, trots lägre barnafödande
• Allt färre ska försörja allt fler
• En mer heterogen befolkning
• Förändrad arbetsmarknad
• Nya sätt att arbeta
• Urbanisering
• Försämrad privatekonomi
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1. Befolkning
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En åldrande befolkning
En tydlig trend i västvärlden är att befolkningen i genomsnitt blir äldre. Läget i Sverige ser lite 
annorlunda ut än i många andra europeiska länder, eftersom flyktinginvandringen och ett högre 
genomsnittligt barnafödande har haft en föryngrande effekt. Men även i Sverige ökar andelen äldre, 
och framöver kommer den öka ännu mer. 

Kungsbacka följer trenden att man lever allt längre. Vi ligger till och med högre än snittet i riket 
och i Region Halland. De senaste 15 åren är det framför allt män som har ökat sin medellivslängd. 
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos kommer medellivslängden att fortsätta 
öka, efter en dämpning under 2020 och 2021. 

Kombinerat med de stora årskullarna födda under 1940-talet leder detta till att pensionärerna blir 
allt fler i Kungsbacka. Kommunens befolkningsprognos visar att åldersgruppen över 80 år kommer 
att öka med 56 procent (cirka 2600 personer) fram till 2031. Det är i Kungsbacka stad, Onsala och 
Åsa/Frillesås som andelen invånare över 80 år ökar allra mest. 

Under samma period kommer åldersgruppen 65–79 år att minska något jämfört med idag, för att 
sedan öka kraftigt mellan 2031 och 2040. Detta beror på att dagens 45–55-åringar är en stor ålders-
grupp i kommunen och förväntan är att de flesta bor kvar när de blir äldre. 

Sammantaget kommer alltså åldersfördelningen i Kungsbackas befolkning att förändras. De äldre 
blir en allt större andel av totalbefolkningen. Det skapar behov att anpassa verksamheterna till en 
växande grupp äldre med bibehållen hälsa. 

Behovet av mötesplatser för äldre kommer till exempel att öka. I SCB:s medborgarundersökning 
2021 gav Kungsbackas invånare lägre betyg än genomsnittet i Halland vad gäller utbudet av ställen 
för äldre. Där var 41 procent nöjda med utbudet, att jämföra med Hallands snitt på 54 procent. 
Det blir också viktigt att ta vara på äldres förmågor och kompetenser och göra dem mer aktiva i 
samhällsutvecklingen.

 

Figur 1 
Åldersgrupper andel av totalbefolkning enligt utfall och prognos idag, om 5 och 10 år. Källa: 
Kungsbackas befolkningsprognos 2022–2031.

1. Befolkning
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• Hur påverkar en åldrande befolkning din verksamhet?

• Hur påverkas samhället av många pensionärer? Vad kommer 
de att lägga sina pengar på och vilka tjänster vill de ha?

• Vad kommer de äldre att vilja bidra med till 
samhället och hur möjliggör vi det?

1. Befolkning
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Fler unga, trots lägre barnafödande
År 1969 uppgick Sveriges befolkning till 8 miljoner. Det dröjde till 2004 innan vi blev 9 miljoner, 
men redan 2017 passerade vi 10 miljoner. Sverige är faktiskt ett av de europeiska länder där det föds 
flest barn, vilket gör att befolkningen förväntas öka även framöver. På så vis skiljer vi oss till exempel 
från vårt grannland Finland.  

Även om Sverige har relativt högt barnafödande jämfört med Europa, så har vi en nedåtgående 
trend vad gäller antal barn födda per kvinna. Den summerade fruktsamheten, ett mått för hur 
många barn som föds per kvinna mellan 15–49 år, har haft en sjunkande trend sedan 2010 i hela 
riket. Nu ligger den på 1,64 barn per kvinna. Det finns inte en definitiv anledning till det sjuknade 
barnafödandet, utan demografer ser att förändrade levnadssätt, arbetsmarknadens struktur och 
förändrade normer är potentiella anledningar. Det som syns i statistiken är att kvinnor idag väljer 
att skaffa barn senare, vilket påverkar hur många barn de ”hinner” föda. Fruktsamheten för de 
som skaffar fler barn än två har tydligt sjunkit, enligt SCB:s rapport om barnafödande i coronati-
der. Under första halvåret 2022 har antalet barn som fötts i Sverige varit det lägsta på 16 år. Även i 
Kungsbacka har fruktsamheten sjunkit rejält, även om vi fortfarande ligger över genomsnittet för 
riket. Sedan 2010 har vår siffra minskat från 2,37 till 1,77 barn per kvinna. 

 
Figur 2 
Antal 0-åringar folkbokförda i Sverige mellan 1900–2021. Källa: SCB

Men även om varje kvinna i genomsnitt föder färre barn, så vägs detta upp av att de stora ålders-
grupperna födda under 1990-talet nu är i familjebildande åldrar. Det är också dessa grupper som 
framför allt har flyttat in till Kungsbacka. De kommer främst från Göteborg och Mölndal. På sikt 
beräknas antalet barn förbli stabilt och inte öka i samma takt som totalbefolkningen. Det beror på 
att åldersgrupperna som kommer efter 90-talisterna inte är lika stora. 

Antalet yngre kommer alltså att fortsätta öka i Kungsbacka kommun de närmaste åren. Under 
perioden 2022–2031 beräknas åldersgruppen 0–19 år att öka med cirka 1700 personer (5,8 procent 
högre än 2020). De områden som beräknas att få flest barn och ungdomar är Kungsbacka stad, 
Fjärås och Älvsåker. Det är här det planeras för nyproduktion av den typen av småhus som statis-
tiskt sett attraherar par i familjebildande åldrar.

Ökningen av antalet unga ställer högre krav på tillgången på idrottshallar, skolor och aktiviteter 
för ungdomar. I SCB:s medborgarundersökning 2021 var bara 20 procent nöjda med utbudet av 
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fritidsgårdar och andra ställen där unga kan träffas. Det är i nivå med övriga Halland, men lägre än 
rikssnittet på 30 procent. 

Diagrammet ovan visar antalet 0-åringar mellan 1900–2021. Där kan man tydligt se generationsvå-
gorna och effekten av ett lägre barnafödande under 2000-talet.

• Hur påverkas samhället av många barn och 
unga? Hur tillgodoser vi de ungas behov?

• Hur ser framtidens skola ut?

• Vad krävs av din verksamhet för att unga ska 
kunna växa upp med en hållbar livsstil? 

Allt färre ska försörja allt fler
När både de äldre och unga åldersgrupperna ökar blir effekten att de arbetsföra åldrarna måste för-
sörja allt fler. Försörjningskvot är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan den 
arbetsföra befolkningen och de som är för unga eller för gamla för att arbeta. Ju högre kvot, desto 
fler förväntas den arbetsföra befolkningen försörja. 

Mellan åren 2000 och 2021 har försörjningskvoten ökat i Kungsbacka från 0,73 till 0,87. Det är 
högre än rikets kvot (0,76) och aningen högre än kvoten för Region Halland (0,85). 
Det är framför allt den äldre åldersgruppens andel av kvoten som har ökat (från 0,23 till 0,37). De 
närmaste tio åren beräknas försörjningskvoten inte att förändras i sig, men den äldre gruppens andel 
av kvoten blir successivt allt större.

Fram till 2040 kommer allt fler gå i pension. Kvoten beräknas då öka till 0,93, som diagrammet 
nedan visar.
 

Figur 3 
Försörjningskvot enligt utfall, prognos och framskrivning per total, yngre och äldre åldersgrupp. 
Källa: Kungsbackas befolkningsprognos 2022-2031
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I klarspråk betyder detta att kostnaderna för omsorg kommer att öka medan skatteintäkterna mins-
kar. Det är detta som brukar kallas den demografiska utmaningen, när allt färre ska försörja allt fler. 
Sverige har ett bättre läge att bemöta trenden än de flesta länder och Kungsbacka har ett bättre läge 
än de flesta kommuner, sett till befolkningens åldersstruktur. Vår kommun har en större andel invå-
nare mellan 12–18 år och 45–55 år än riket, vilket påverkar den demografiska försörjningskvoten. 
Men även för Kungsbackas del kommer det att påverka oss mycket på sikt.

Sverige har ett bättre läge att möta den 
demografiska utmaningen än de flesta 
länder och Kungsbacka har ett bättre läge 
än de flesta kommuner.

Ökningen av äldre och yngre förväntas också leda till ökade svårigheter att rekrytera personal inom 
äldreomsorgen och utbildningssektorn, eftersom hela landet står inför samma utmaning. I Kungs-
backa väntas enbart vård- och omsorgsverksamheten behöva 200–300 nya medarbetare per år. Det 
ökar också behovet av att bibehålla och vidareutbilda medarbetare. 

• Hur kan vi undvika att kostnaderna ökar 
i samma takt som behoven? 

• Kan samutnyttjande av resurser och 
kompetens minska kostnader? 

• På vilket sätt kan vi dela resurser och hur? Vilken roll 
kan invånare ha när det handlar om att dela resurser?

En mer heterogen befolkning
I Svenska Akademiens ordlista från 1998 fanns uppslagsordet ”hbt” ännu inte med. I ordlistan från 
2015 står det ”sammanfattande benämning på homosexuella, bi¬sexuella och trans-personer”. Sedan 
dess har det ännu inte kommit en ny utgåva av ordlistan, men Akademien släppte en annan ordbok 
år 2021, Svensk ordbok. Där finns samma definition med som 2015, men nu med tillägget ”något 
ålderdomligt”. Anledningen till detta är att fler förkortningar har tillkommit, för att spegla ett 
vidare spektrum av sexuell identitet. Sedan år 2019 använder RFSL hbtqi som ett paraplybegrepp 
för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och inters-
expersoner. Den ökande mångfalden av sätt att identifiera och beskriva sig leder till ökade krav på 
representation.

I SCB:s medborgarundersökning 2021 fick Halland som helhet det lägsta betyget i landet vad gäller 
kommunernas arbete för att minska diskriminering. Detsamma gäller kommunernas arbete för 
ökad tolerans för människors olikheter. I Kungsbacka säger mindre än en fjärdedel att de upplever 
att kommunen aktivt arbetar för att minska diskriminering och öka toleransen. Samtidigt uppger 
dock 90 procent att de själva kan vara den de är och leva sitt liv som de vill i kommunen (utifrån till 
exempel könstillhörighet, ålder, sexualitet, etnicitet, religion eller funktionsvariation).
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Invandringen till Sverige har varit relativt hög i decennier, vilket har lett till att var femte person 
som är folkbokförd i landet nu är född utanför det. Ännu fler har ”utländsk bakgrund”, det vill säga 
att de själva är födda utanför Sverige eller att båda föräldrarna är det. Var fjärde svensk har utländsk 
bakgrund. 

I Kungsbacka är 91 procent av befolkningen födda i Sverige och 11,4 procent har utländsk bak-
grund. De tre vanligaste födelseländerna (efter Sverige) är Syrien, Finland och Tyskland. De tre 
födelseländer som har ökat mest i antal mellan 2010 och 2021 är Syrien, Afghanistan och Storbri-
tannien. 
 

Figur 4 
Antal i befolkning i Kungsbacka utifrån födelseland exklusive Sverige. Källa: SCB

Invandringen till Sverige har sjunkit sedan toppnoteringen under 2016 och sjönk kraftigt under 
2020-2021 både till Sverige och Kungsbacka. Anledningen är förändrad politisk inriktning och 
reserestriktionerna under pandemi. Enligt SCB:s framskrivning 2022 beräknas nettoinvandringen 
att minska under de närmaste tio åren. Den tar dock inte hänsyn till massflyktningsdirektivet som 
rör främst ukrainska flyktingar. Under 2022 har invandringen ökat jämfört med de två senaste åren. 
Med ett invandringsöverskott på 96 per juli 2022 ligger ändå Kungsbacka på låga nivåer jämfört 
med före pandemin. 

På nationell nivå har invandringen bidragit till ett överskott av män. Sedan år 2015 finns det fler 
män än kvinnor i Sverige, vilket är första gången sedan åtminstone 1700-talet (den äldsta tid det 
finns siffror för). Det beror inte bara på invandringen utan även på att männens medellivslängd 
har ökat. Skillnaden är relativt liten än så länge (kvinnorna utgör idag 49,7 procent nationellt) och 
de regionala skillnaderna är stora. I Kungsbacka är kvinnorna fortfarande flest (50,2 procent) och 
beräknas fortfarande vara i majoritet år 2050.

• Hur når du dina målgrupper?

• Hur väl speglar vår organisation och 
ledning kommunens invånare?

• Hur kan vi fånga upp våra invånares ständigt 
förändrade behov av tjänster?
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Förändrad arbetsmarknad
I dag är arbetsmarknaden turbulent. Coronapandemin har förändrat efterfrågan på arbetskraft och 
skyndat på automatiseringen och digitaliseringen. Detta har radikalt förändrat arbetsmarknaden 
och ökat risken för både arbetslöshet och osäkra arbetsförhållanden. Dessutom bidrar globalisering, 
demografiska förändringar och strävan efter en grönare ekonomi till att gamla jobb försvinner eller 
förändras avsevärt. De nya jobb som tillkommer kräver andra kompetenser. 

När arbetsmarknaden förändras i snabb takt skapas även fler valmöjligheter och nya riktningar för 
individen. Fortbildning och omskolning blir det nya normala och färre kommer att vara en arbets-
plats trogen under hela sitt yrkesliv. Detta ställer högre krav på att varje enskild individ ska kunna 
hantera nya yrkesvägar och utbildningsval utifrån sina intressen och förutsättningar i förhållande 
till arbetsmarknadens behov. Vuxna och framför allt unga behöver rustas med särskilda kompeten-
ser som ger dem förutsättningar att hantera sin position på den alltmer föränderliga och komplexa 
arbetsmarknaden. 

Detta innebär att dagens unga kommer att behöva genomföra fler yrkes-och utbildningsval än tidi-
gare generationer. De kommer därmed behöva mer kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivet i 
stort. Enligt OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) Pisaundersökning 
2018 är tonåringars karriärambitioner ofta snäva, oklara och påverkade av deras sociala bakgrund. 
Undersökningen bygger på data från 79 mycket olika länder med olika ekonomi. Undersökningen 
visar att alltför få tonåringar har tillgång till den vägledning de behöver för att fatta välgrundade 
beslut om framtiden. Många har förutfattade meningar eller dålig kunskap om studie- och yrkes-
vägar, exempelvis lärlingsutbildning i vissa länder, vilket bidrar till kompetensbrist och risk för 
avhopp från utbildningar. 

Vi vet idag att majoriteten av våra svenska ungdomar skjuter på sina utbildningsval så långt de bara 
kan och försöker hålla dörrarna öppna genom att välja en ”bred” gymnasieutbildning i stället för 
en ”snäv” yrkesinriktad gymnasieutbildning. Detta leder till att många företag som idag eftersöker 
personal med en specifik gymnasiebakgrund har stora svårigheter att hitta rätt kompetens. 

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 
40 000 arbetsgivare i 40 länder, varav 1000 intervjuer i Sverige. Hela 77 procent av svenska arbetsgi-
vare säger att de upplever att det är svårt att hitta personer med rätt kompetenser till verksamheten. 
Siffran för 2022 är rekordhög. Endast en gång tidigare i undersökningens historia, 2019, har kom-
petensbristen legat på samma nivåer. 

• Hur kan vi stärka skolornas arbete kring att rusta 
unga inför deras kommande yrkes- och studieval?

• Hur kan konflikten mellan elevernas val av utbildning 
och arbetsmarknadens behov minska?
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Nya sätt att arbeta
Digitalisering har för länge sedan möjliggjort hem- och distansarbete i många länder, men det 
dröjde till coronapandemin innan möjligheten togs till vara i stor skala. I Sverige skedde övergången 
när Folkhälsomyndigheten aktivt rekommenderade de som hade möjlighet att jobba hemifrån 
(gällde från mars 2020 till september 2021). Under pandemin var det som flest cirka 40 procent av 
svenskarna som helt eller delvis arbetade hemifrån.

Trenden med kraftigt ökat distansarbete har visat sig bestå även efter att pandemin började klinga 
av. För många har det blivit ett nytt normaltillstånd, där man har vant sig vid att slippa restider och 
har lättare att få ihop livspusslet. Många studier visar att anställda upplever högre produktivitet när 
de arbetar på distans. Enligt en stor internationell forskningsrapport som undersökt distansarbete i 
27 länder är svenskarna i genomsnitt 6 procent mer effektiva på distans än på kontoret.

Trenden med kraftigt ökat distansarbete 
har visat sig bestå även efter att pandemin 
började klinga av.

Forskare menar att hemarbete är bra för samhället för att det gör arbetstagare nöjdare och företag 
mer produktiva. Dessutom kan det minska utsläppen av arbetspendlande. Generellt vill arbetstagare 
jobba hemifrån i klart större utsträckning än arbetsgivaren vill låta dem göra det. Glappet har dock 
minskat de senaste två åren, troligen på grund av medarbetarnas ökade nöjdhet och produktivitet. 
Både stora och små företag har ställt om för ökat distansarbete, färre dagar på kontoret och minskat 
antal affärsresor. En undersökning från Trygghetsrådet i augusti 2022 visar att varannan arbets-
givare i privat sektor har ändrat sina regler för att ge fler möjlighet att arbeta på distans. Omställ-
ningen handlar inte bara om att möten sker via video, utan att vi arbetar annorlunda. Det har till 
exempel blivit mer naturligt att arbeta med personer som geografiskt finns längre bort från oss, både 
inom och utanför organisationen. Det ökar möjligheten att prata och samarbeta med de som lämpar 
sig bäst i ett visst sammanhang, i stället för de som finns närmast i omgivningen.

Distansarbete sker dock på olika villkor. Många saker påverkar möjligheten att arbeta på distans – 
allt från arbetsuppgifterna i sig till boendesituation och familjeförhållanden. För de flesta arbeten 
som kan skötas hemifrån är tillgången till en välfungerande internetuppkoppling en grundförutsätt-
ning. År 2021 hade 78 procent av Kungsbacka kommuns hushåll fast bredband, vilket är den lägsta 
siffran i Halland. (Snittet för riket är 84,5 procent.) 

En YouGov-undersökning av svenska arbetsplatser i augusti 2022 landade på att var femte svensk 
nu arbetar hemma alla arbetsdagar i veckan och cirka 40 procent någon dag i veckan. Detta är i linje 
med nationella beräkningar att ungefär 40 procent har jobb som kan skötas hemifrån. Enligt en 
beräkning från Region Halland är siffran lägre i vår kommun – bara 25 procent av arbetsställena i 
Kungsbacka bedöms kunna skötas på distans. Här finns risk för en stor ojämlikhet och orättvisa, då 
vissa kan arbeta flexibelt medan majoriteten är platsbundna. 

Under året har vissa svenska företag ”tvingat” tillbaka sina medarbetare. Ett exempel är H&M, som 
krävde att deras kontorsarbetare i Sverige ska vara på plats minst fyra dagar i veckan. Detta ledde till 
en protestlista från de anställda. 
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2. Klimat

Internationellt är spridningen i attityd stor. Nederländerna ser ut att bli första land i världen att 
lagstadga om rätten att jobba på distans. I juli 2022 röstade parlamentet ja till ett förslag som 
nu ska godkännas av senaten. Enligt lagen måste arbetsgivare ha ”goda skäl” för att säga nej till 
anställda som vill jobba hemifrån. 

I Storbritannien har flera konservativa politiker, däribland de två tidigare premiärministrarna 
(Boris Johnson och Liz Truss), uttalat sig kritiskt om statsanställda som jobbar hemifrån mycket, 
eftersom de tror att man maskar om man är hemma och inte ”kontrolleras”. Forskare menar dock 
att detta är en myt och att den stora majoriteten av anställda levererar ändå.

En baksida med distansarbetet är att den sociala interaktionen blir lidande. Vissa rapporterar att 
de känner sig mer isolerade och ensamma. I en YouGov-enkät uppgav 57 procent att de saknar sina 
kolleger när de arbetar hemifrån, medan 37 procent saknar miljöombytet och 17 procent kontors-
utrustningen. En annan risk är gränslöshet. En brittisk studie 2021 visade att 52 procent av de som 
distansarbetade gjorde längre arbetsdagar än när de åkte in till kontoret. Ytterligare en studie har 
visat att videomöten kan vara hämmande vid idégenerering.

Kungsbacka kommun har som arbetsgivare antagit en generellt positiv inställning till distansar-
bete. Vi betraktar det som en konkurrensfördel för att behålla och locka kompetens. Till skillnad 
från många svenska myndigheter har vi inte rekommenderat ett visst antal veckodagar på kontoret 
och/eller på distans. Det är i stället arbetsuppgiften och samarbetet med andra som avgör om det 
är möjligt eller lämpligt att arbeta på distans. Majoriteten av de kommunanställda har inte arbeten 
som kan skötas distans. Men våra interna undersökningar har visat att de som distansarbetar upp-
lever bättre fokus, ökad livskvalitet och minskad stress. 

När detta skrivs spekuleras det om att de ökade energipriserna skulle kunna skapa ett incitament 
för anställda att återvända till kontoret. Men långsiktigt är det troligt att fler arbeten kommer att 
bli mer flexibla och individanpassade, med hänsyn tagen till både till de som vill vara på kontoret 
och de som vill arbeta hemma. Hybridarbete, där några är på arbetsplatsen och andra på distans, är 
en stor utmaning. Sannolikt måste vi ändå bli mer bekväma med den typen av möten och samarbe-
ten, och lära oss optimera dem. 

Det mesta populära är att ha möjlighet att vara på kontoret ibland och hemma ibland. Anställda 
vill alltså ha det bästa av två världar – man vill ha ett kontor att gå till när man vill och behöver, 
men inte känna sig tvungen att gå dit. Det kan bli svårt att tillgodose. 

• Vilka är det som jobbar hemifrån?

• Kommer distansarbete att öka tillgången till kompetens?

• Hur kan vi nyttja de möjligheter som följer av ett 
förändrat arbetssätt och undvika nackdelar? 
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Urbanisering
Att befolkningen ökar globalt leder till urbanisering. Det gäller särskilt i Asien och Afrika, men 
även i Europa. Enligt världsbanken bor 56 procent av världens befolkning nu i städer. För Europa är 
siffran 75 procent. I såväl Sverige som Kungsbacka bor cirka 87 procent av befolkningen i en tätort. 
Det allmänna mönstret är att människor rör sig från land till stad och från stad till storstad, men i 
Sverige skiljer det sig åt. Hos oss växer våra städer ihop allt mer. Det är tydligt när det gäller Kungs-
backas relation till Göteborg. 

De senaste fem åren har Kungsbacka haft ett positivt flyttnetto, vilket betyder att fler personer har 
flyttat in till kommunen än som har flyttat ut. Det är framför allt barnfamiljer från Göteborg och 
Mölndal som har flyttat till Kungsbacka. Samma trend syns i samtliga kommuner i Göteborgsregio-
nen. Det största negativa flyttnettot är för ungdomar mellan 20–24 år, som flyttar till Göteborg. 
Under pandemin 2020–2021 minskade inflyttningen till Kungsbacka kraftigt, men under 2022 har 
den ökat igen. Under första halvåret 2022 har det synts tendenser till att flyttningarna håller på att 
återgå till den långsiktiga trenden. Inflyttningen ökar igen från Västra Götalandsregionen. Utflytt-
ningen sker söderut, främst till Varberg.

Enligt Kungsbackas befolkningsprognos 2022–2031 kommer inflyttningen att fortsätta vara stor 
och driva folkökningen. Det område som beräknas växa mest är Kungsbacka stad. År 2050 kommer 
Kungsbacka kommun ha cirka 123 000 invånare (jämfört med 85 000 idag), medan själva staden 
har 50 000 (jämfört med 24 000 idag). Detta gör att befolkningstätheten ökar. När städer anpassas 
för ökad hållbarhet får cyklar och kollektivtrafik större betydelse. Vissa forskare menar till och med 
att de mest framgångsrika städerna behöver ha promenadavstånd till det mesta, så kallad walkabi-
lity.

Städers utveckling kan påverkas av förändringar i arbetssätt. Sweco Society beskriver i en rapport 
om Sveriges nya geografi 2021 hur det ökade distansarbetet och nya flyttmönster kan påverka kom-
muner och regioner. Där urskiljs tre olika kategorier av städer.

”Zoom-städer” är landsbygdskommuner med besöksnäring, där möjlighet till distansarbete gör att 
invånare arbetar på distans på heltid i stället för att pendla. ”Snooze-städer” är kommuner med hög 
inpendling, som de tre storstäderna. Där är förväntan att det ökande distansarbetet leder till att 
antalet personer som befinner sig där dagtid minskar.

Den tredje kategorin är ”Teams-städer”. Det är kommuner med en hög andel utpendlare och hög 
andel förvärvsarbetare inom arbeten som betraktas som distansvänliga. Det gäller till exempel 
finans, kommunikation och offentlig verksamhet. Här antas befolkningen som befinner sig och 
utnyttjar det lokala näringslivet bli större när antalet hemmaarbetare växer. Kungsbacka är en av 29 
kommuner som definieras som en Teams-stad. 

Samtidigt har antalet som har sin arbetsplats i Kungsbacka minskat mellan 2018 till 2021 och allt 
fler pendlar ut, främst mot Göteborg. Strax över vart fjärde arbete i Kungsbacka bedöms ha poten-
tial att utföras på distans, enligt en analys från SCB och Region Halland. Det är den tredje högsta 
andelen bland Göteborgsregionens kommuner. Inom Halland har Kungsbacka den näst högsta 
andelen. 
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Figur 5 
Andel förvärvsarbetande i GR kommuner som kan jobba hemifrån 2020. Källa: SCB och bearbet-
ningar av Kungsbacka kommun

• Vad kan vi göra för att Kungsbacka stad ska utvecklas 
och bli mer levande på kort och lång sikt?

• Kungsbacka kan i vissa avseenden ses som en förort till 
Göteborg  Vad vill vi vara för typ av kommun och stad?

• Vad är det är som är så attraktivt med 
Kungsbacka? Vilka värden finns det som vi 
behöver förvalta till framtida generationer?
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Försämrad privatekonomi
Priserna började stiga under pandemin eftersom produktionen av varor och tjänster minskade. När 
restriktioner lyftes världen över har utbudet ännu inte hunnit matcha efterfrågan. Än idag råder 
komponentbrist i vissa typer av elektronik. 

Knappt hade pandemin börjat ebba ut innan Rysslands invasion av Ukraina ledde till underskott på 
drivmedel och livsmedel och därmed drev upp priserna på dessa, och i förlängningen många andra 
varor. Sanktionerna mot Ryssland har även lett till ökade kostnader för lantbrukare och matprodu-
center. Under 2022 har mejeriprodukter, kött och ost ökat mest. Det är troligt att matpriser fortsät-
ter öka under 2023. Även om tillgången skulle öka kan det dröja innan det slår igenom i butikerna. 
Under 2022 har inflationen stigit kraftigt. Riksbankens uppgift är att hålla den runt 2 procent, men 
när detta skrivs (oktober 2022) är inflationen 9,7 procent. Det är den högsta på över 30 år. Riks-
bankens prognos från hösten 2021 om en fallande inflation och nollränteläge fram till 2024 har 
alltså visat sig felaktig. För att bromsa inflationen höjdes styrräntan i april 2022 och Sverige fick då 
plusränta för första gången sedan 2014. I september följde en kraftig ökning till 1,75 procent och 
flera analytiker väntar sig ytterligare höjningar framöver. Höjning av styrräntan leder till höjningar 
av låneräntorna. 

Ännu har inte detta hunnit få en allvarlig påverkan på kommunens ekonomi, men i takt med att vi 
tar nya lån är det troligt att Kungsbackas räntekostnader ökar kraftigt. SKR, Sveriges kommuner 
och regioner, har under 2022 varnat för att ökade pensionskostnader kommer att slå hårt mot kom-
muners och regioners ekonomier de kommande åren – samtidigt som kostnader för IT, städning, 
snöröjning, underhåll ökar. I en rapport i augusti spås återhämtning tidigast 2024. Förväntan är att 
många kommuner kommer att tvingas höja skatterna.

För många hushåll är den ekonomiska försämringen redan kännbar. De svenska hushållen har under 
många år vant sig vid mycket låga boräntor och är hårt belånade, i en situation där såväl besparingar 
som löner i praktiken minskar i värde. För de med små marginaler kan läget bli allvarligt. Om 
familjer som tidigare klarat sig på egenförvärvad inkomst får behov av försörjningsstöd kan det även 
innebära ökade kostnader för kommunen.

En analys av Stockholms handelskammare i oktober 2022 beräknar att hushåll i Hallands län får 
den tredje största prisökningen i landet (efter Skåne och Stockholm) mellan 2021–2023. Kungs-
backas hushåll har i genomsnitt en av landets högsta disponibla inkomster (plats 10 år 2020), men 
också en av landets högsta belåningsgrader för fastigheter (plats 12 år 2016).

• Hur påverkas invånarna av försämrad ekonomi?

• Hur påverkas Kungsbackas många småföretag?

• Vad förändrar vi när vi får mindre pengar att leva för?

 

Den senaste befolkningsstatistiken för Kungsbacka finns på internet:
kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunfakta/befolkningsstatistik
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2. Klimat
Den eskalerande klimatkrisen har delvis hamnat i skymundan under först 
coronapandemin och sedan Rysslands invasion av Ukraina  I upptakten till 
det svenska riksdagsvalet har frågor om lag och ordning, sjukvård och skola 
dominerat  Klimatfrågan har legat förhållandevis långt ner på agendan  Men 
att klimatet förändras får enorma konsekvenser, med ökad global risk för 
översvämningar, torka, värmeböljor och fara för liv och hälsa  I förlängningen kan 
det också leda till flyktingströmmar och konflikter. 

I World Economic Forums årliga riskrapport i början av året (innan Rysslands 
angrepp på Ukraina) bedömdes klimatkrisen åter vara den största globala risken 
(utifrån graden av sannolikhet och konsekvenser) i ett långsiktigt perspektiv, 10 år 
eller längre  Allra högst listades miljörisker på grund av global uppvärmning, följt 
av extremväder och förlust av biologisk mångfald på andra och tredje plats  Även 
för risker på ”medellång sikt”, som toppades av coronapandemin förra året, är 
klimatkrisen i topp  

Det råder stor enighet inom forskarvärlden om att klimatförändringarna beror 
på människans förbränning av kol, olja och gas, liksom att dessa förändringar 
är mycket stora och mycket snabba  Flera rapporter från FN:s klimatpanel 
IPCC, som bygger på data från hundratals forskare, har under det senaste året 
bekräftat bilden av att världen är på väg mot en kraftigt höjd medeltemperatur  
Forskningen pekar på att de åtgärder som hittills har gjorts inte är i närheten av 
tillräckliga för att undvika en katastrofal utveckling  

För att världen ska ha någon chans att undvika de värsta katastroferna måste 
utsläppen av växthusgaser minska kraftigt och snabbt  Enligt rapporterna är det 
fortfarande möjligt att vända den negativa utvecklingen och därmed undvika 
många katastrofer  Det bygger dock på att ambitionen höjs avsevärt  Enligt en 
FN-rapport i september 2022 måste världens klimatambitioner bli sju gånger så 
höga som i dag för att klara utsläppsmålen och begränsa planetens uppvärmning 
till 1,5 grader  Om de höjs fyra gånger kan uppvärmningen begränsas till två 
grader  

Även om ambitionen skulle höjas kommer vi för överskådlig framtid att se 
allvarliga effekter av de klimatförändringar som redan har satts i gång. 
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Detta kapitel tar upp:
• Utsläppen ökar igen 
• Mer extremväder
• Omställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi
• Krav på snabbare omställning 
• Splittring i synen på ansvar
• Hot mot den biologiska mångfalden
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Utsläppen ökar igen
Under coronapandemin sjönk utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Det fanns då förhopp-
ningar om ”grön omstart”. Så har inte blivit fallet. Enligt en rapport från FN:s meteorologiska orga-
nisation WMO i september 2022 är utsläppen nu större än de var före pandemin. Sveriges utsläpp av 
växthusgaser har minskat med 33 procent sedan år 1990, men den positiva trenden bröts år 2021, då 
de ökade med 4 procent jämfört med 2020. 

Kriget i Ukraina har försvårat omställningen till hållbar energi i Europa. Sanktionerna mot Ryss-
land har lett till brist på olja och naturgas. För att ersätta den ryska energin har många europeiska 
länder åter startat upp kolkraftverk som tidigare hade stängts. Under sin korta tid som Storbritan-
niens premiärminister hann Liz Truss dela ut över hundra nya tillstånd för att utvinna gas och olja 
ur Nordsjön. Kina och Indien, världens två mest folkrika länder, har båda utökat sin användning 
av kolkraft och därmed ökat utsläppen dramatiskt. De har även köpt in den ryska naturgas och olja 
som västvärlden avstått från. 

Ett annat skäl till ökningen är onda cirklar. Efterfrågan på el ökar till exempel för att högre tempe-
raturer ökar behovet av luftkonditionering. 

Att Europa nu, åtminstone tillfälligt, sänker sina klimatambitioner riskerar att sätta ett dåligt exem-
pel för fattigare länder. De rika industriländerna är de som historiskt sett har stått för störst utsläpp 
av växthusgaser. Världens rikaste tiondel (där de flesta svenskar ingår) står för ungefär hälften av de 
globala utsläppen. Ändå är det fattiga länder som drabbas hårdast av konsekvenserna. 

Europa har länge betraktats som världsledande i klimatfrågor. EU har uppmanat afrikanska länder 
att satsa på förnybar energi och samtidigt gått i bräschen själva. Detta har varit framgångsrikt på 
båda plan. EU:s produktion av förnybar energi fördubblades mellan 2004 och 2020 utan att det 
hämmade ekonomisk tillväxt. IPCC:s rapporter har visat att utvecklingen av förnybar energi i 
utvecklingsländer går snabbare än väntat. Men att europeiska länder återupptar fossila bränslen när 
det krisar kan göra det svårare att få u-länderna att avstå från dem. 

FN:s generaldirektör har beskrivit 
klimatkrisen som ett ”kollektivt självmord”.

Koldioxidnivåerna har inte varit på så hög nivå i människans historia. Man beräknar att koldioxid-
nivån i atmosfären nu är mer än 50 procent högre än före industrialiseringen. Enligt data från ame-
rikanska myndigheter är planeten på väg mot förhållanden som inte har funnits på planeten sedan 
långt innan människan existerade. Omkring 40 procent av jordens befolkning lever på platser som 
är särskilt sårbara för klimatförändringar. Den långsiktiga farhågan är att utsläppen kommer att nå 
en nivå som mänskliga civilisationer inte kan anpassa sig till. Hetta kan göra vissa delar av planeten 
obeboeliga. FN:s generaldirektör har beskrivit klimatkrisen som ett ”kollektivt självmord”. 

• Vilka är de viktigaste åtgärderna kommunen kan 
göra för att minska våra egna utsläpp?

• Hur kan du och din enhet bidra?
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Mer extremväder
År 2022 har utvecklingen mot allt fler extrema väderhändelser fortsatt. Vi börjar vänja oss vid allt 
tätare fall av torka, skogsbränder och översvämningar på alla kontinenter. Sverige har hittills varit 
förskonat från allvarliga effekter, men de många katastroferna internationellt visar hur sårbara alla 
mänskliga samhällen är för klimatrelaterade katastrofer.

Det finns många belägg för att utsläppen av växthusgaser intensifierar extrema väderhändelser. 
Värmeböljor blir till exempel både varmare och mer långvariga än de ”naturligt” skulle vara. Ändå 
har de senaste årens utveckling förvånat klimatforskarna, eftersom de händelser vi ser nu är värre 
än man hade väntat sig av den globala uppvärmning som redan skett. Detta är mycket oroande, 
eftersom graden av uppvärmning som vi lever med idag är blygsam jämfört med vad som med stor 
säkerhet är att vänta i framtiden. (Den globala medeltemperaturen är nu 1,17 grader högre än förin-
dustriella nivåer.)

Prognoser ser alltså ut att slå in snabbare än väntat. Under året har det kommit varningar från flera 
håll om att de klimatmodeller som beräknar hur snabbt uppvärmningen förändrar klimatet har varit 
för optimistiska. 

I Europa har värmen ökat oproportionerligt snabbt jämfört med övriga världen. Spanien och Portu-
gal hade under sommaren 45-gradig värme. När den globala medeltemperaturen stiger ökar också 
risken för allt fler intensiva skyfall och översvämningar i Europa. 

Sverige har lyckligtvis inte sett samma påverkan på liv och hälsa som många andra länder. Däremot 
har stora ekonomiska värden gått förlorade och samhällsviktig verksamhet har påverkats. Över-
svämningarna i Gävle efter historiska skyfall förra året blev kostsamma. I Linköping kom det i 
augusti i år lika mycket regn på ett dygn som det normalt gör på två hela augustimånader. 

Vårt land har de senaste decennierna sett högre medeltemperatur, stigande havsnivåer, mer regn 
(med tillhörande översvämningar) och fler fall av torka och bränder. Vi kan förvänta oss att alla 
dessa kommer att fortsätta öka de närmaste åren och decennierna. 

Västsverige hör till de delar av landet som väntas se störst ökning av nederbörd. Och de södra 
delarna av Sverige kommer att ha både ökad torka och ökade skyfall.

Översvämmad grusväg i Vallda Sandö.
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För Sveriges del behöver inte temperaturökningen bara vara av ondo. Våra jämförelsevis svala 
somrar kan göra oss till ett attraktivt turistmål när södra Europa blir för varmt. Än så länge har 
dock inte värmerekorden nere på kontinenten lett till ökade turistströmmar. 

Mindre kalla vintrar ökar risken för skadeorganismer. För Hallands del kan ökade havsnivåer leda 
till inte bara fler översvämningar utan också ökad kusterosion. 

Redan idag syns klimatrelaterade effekter i Kungsbacka. År 2018 hade vi torka. Fler torra somrar 
med risk för bevattningsförbud ökar fokuset på hur vi använder vårt vatten. År 2020 blev det över-
svämning på Hamntorget. Ökad nederbörd sätter ytterligare press på avloppssystem. I likhet med 
många andra kommuner kan Kungsbacka behöva uppgradera systemen för vatten och avlopp för att 
klara framtida utmaningar.

•  Hur rustade är kommunens verksamheter inför 
negativa effekter av ett förändrat klimat?

• Hur rustade är våra invånare och företag?

Omställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi
I många länder sker omfattande arbete som utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling med 
sikte på år 2030. Förhandlingarna vid FN:s senaste klimatkonferens i november 2021 ledde till 
löften som har potential att begränsa uppvärmningen till 1,8 grader. 

Den amerikanska senaten antog i augusti ett stort reformpaket som satsar 370 miljarder dollar för 
att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent fram till år 2030. Det innehåller bland annat 
satsningar på vindkraft, subventionering av solpaneler och skattelättnader vid köp av elbil. Det är 
den största klimatsatsningen i USA:s historia. 

På europeisk nivå har kriget i Ukraina och den därpå följande energikrisen haft en hämmande effekt 
de senaste månaderna. Men den europeiska gröna given, EU:s färdplan för en hållbar ekonomi som 
antogs 2020, är alltjämt ett prioriterat område. I juni 2022 röstade Europaparlamentet för att för-
bjuda försäljningen av bensin- och dieselbilar från år 2035. (Det måste dock godkännas av medlems-
länderna.)

Samma månad antog Irlands parlament med stor majoritet nya klimatlagar, där utsläppen ska 
minska med 51 procent till år 2030. Energisektorn utsläpp ska minskas med 75 procent och 
transport sektorn med 50 procent. 

I augusti blev Frankrike första land i världen att förbjuda reklam för fossila bränslen. Finland ska 
som första land i Europa bli klimatneutralt redan år 2035 och flera finska städer väntas uppnå målet 
redan till 2030. 

Kort sagt försöker världen ställa om till mer ekologiskt hållbara samhällen. Parallellt har fler länder 
påbörjat arbetet med att anpassa sig till den nya varmare verkligheten. I flera europeiska städer 
 planeras ”klimatzoner” som ska skydda invånare från sol och hetta.
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Regeringens beslut 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi har konkretiserats i en handlingsplan 
som berör kommunerna. Inom avfallsområdet ska materialströmmarna minska. Skärpta målsätt-
ningar för en förflyttning uppåt i avfallstrappan – med mindre deponi och mer återanvändning och 
förebyggande av avfall – kommer att påverka alla invånare och alla verksamheter som genererar 
avfall. 

Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter och verksamheter nyttjar tillgänglig energi 
smart. Utvecklingsområdena smarta fastigheter och smarta städer, fastighetsförvaltning i kombina-
tion med Internet of Things, förväntas underlätta en framtida energieffektivisering. Det är nödvän-
digt både för ett bättre resursutnyttjande och för att underlätta en övergång till eldrivna transporter 
av personer och gods. Sverige har målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det betyder 
att transportsektorn måste utöka sitt utbud av olika transportalternativ.

Kungsbackas klimatstrategi för 2022 säger att hela kommunen ska vara koldioxidneutral senast år 
2045. Vi ska fördubbla produktionen av förnybar el till 2030 och energianvändningen per invånare 
ska minska med 30 procent till samma år. Enligt en undersökning från IVL Svenska miljöinstitutet 
år 2021 är Kungsbacka den av Hallands kommuner som är bäst på att förebygga negativa effekter av 
klimatförändringar. Kungsbacka landar på 48:e plats i landet.

Kungsbacka och de andra 12 medlemskommunerna i Göteborgsregionen har antagit en regional 
avfallsplan för 2021–2030. Där beskrivs hur kommunerna tillsammans ska arbeta för mer hållbar 
avfallshantering. I första hand handlar det om att förebygga uppkomsten av avfall och nedskräpning.
Olika intressen riskerar att komma i konflikt i omställningen. Digitalisering och datalagring påver-
kar till exempel koldioxidutsläppen i högsta grad. Världens datacenter genererar redan idag större 
koldioxidutsläpp än flygindustrin. Streamingtjänster, som växte kraftigt under coronapandemin, har 
ökat energianvändningen. 

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel – hur mycket vi producerar jämfört med hur mycket som 
konsumeras – har minskat under många år. Pandemin och kriget i Ukraina har visar hur sårbart 
detta är. Enligt Sveriges livsmedelsstrategi ska självförsörjningsgraden öka, både för att minska 
sårbarheten och för att bidra till hållbart lantbruk. En studie under våren har visat att Kungsbacka 
kommun idag är självförsörjande på ägg, spannmål och raps (enligt dagens konsumtion) och poten-
tiellt självförsörjande på alla animaliska livsmedel utom kyckling. Dock uppger lantbrukare att de 
ser små möjligheter att utöka produktionen i framtiden. Den främsta begränsningen är tillgången på 
mark. 

Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går inte att återställa. I Kungsbacka kommuns 
översiktsplan är förtätning den viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på jordbruks-
mark.

• Hur kan Kungsbacka vara en möjliggörare för 
och dra nytt av cirkulär ekonomi? 

• Hur kan vi aktivt arbeta med företag inom kommunen för 
att stimulera giftfria och resurseffektiva kretslopp?
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Krav på snabbare omställning
En ”halvtidsutvärdering” som Lunds universitet publicerade i somras visar att Agenda 2030 inte har 
lett till några betydande förbättringar. De nämner dock att världen kanske skulle ha sett ännu värre 
ut om det inte var för de globala målen. 

Klimatkollen gjorde i juli 2022 bedömningen att tre fjärdedelar av de svenska riksdagspartierna inte 
driver en politik som lever upp till Parisavtalets ambitioner. Efter en valenkät till partierna konsta-
terar även Världsnaturfonden WWF att de flesta partier har svaga ambitioner för miljö och klimat. 
(Sju av åtta riksdagspartier är dock eniga om att det är viktigt att Sverige når klimatmålen.)
Under hösten 2022 kom det uppmärksammade protester över Sveriges otillräckliga klimatåtgärder 
från både forskare och näringslivet. 

I augusti skrev 1 944 forskare och anställda från 45 svenska lärosäten och forskningsinstitut en 
gemensam debattartikel där de uttryckte förtvivlan och ilska över att de flesta partier överger kli-
matpolitiken och genomför politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och 
miljömål. Artikeln lyfte särskilt fram att teknikutvecklingen inte är tillräcklig för att klara samhäl-
lets nödvändiga omställning. Forskningen visar på behovet av hållbar konsumtion och livsstilsför-
ändringar, till exempel att flyga mindre och äta mindre kött. 

Samma månad publicerade den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change en artikel där 
forskare uppmanades använda civil olydnad som ett verktyg för att nå ut med budskapet om klimat-
krisens allvar.

227 svenska företag, med en gemensam 
omsättning på 20 procent av Sveriges BNP, 
efterfrågade att klimatmålen ska tas på 
större allvar.

Några veckor senare kom ytterligare ett upprop, denna gång från 227 företag, med en gemensam 
omsättning på hela 20 procent av Sveriges BNP. Företagen uppmanade även de politikerna att öka 
takten i klimatpolitiken i stället för att bromsa den. Även från deras håll efterfrågades att klimat-
målen ska tas på större allvar, med högre ambitionsnivå och tuffare regleringar. För dem var det 
en självklarhet att Sverige ska gå före i klimatomställningen, då det kommer att locka investerare, 
kunder och talanger. De framhöll att klimatkrisen inte bara bör ses som ett existentiellt hot. Det är 
också en möjlighet för svenska företag att ligga i framkant – under förutsättning att politiken slutar 
ge ”konstgjord andning” åt fossilindustrin och därmed försvåra för alla de företag som satsar på 
omställningen. 

Hösten har även sett några protestaktioner från medborgargrupper. En effekt av de senaste årens 
extremväder tycks vara att klimatförändringarna blivit mer påtagliga för Sveriges invånare. Enligt 
Novus årliga klimat- och energirapport anser 90 procent av svenskarna att människan helt eller 
delvis är orsak till klimatförändringen, medan bara 4 procent tror att människan inte alls påverkar 
klimatet. Den visar också att det finns en ökad medvetenhet om att det inte räcker att byta ut ener-
gikällorna. Människors livsstil i vardagen påverkar, såsom kost- och resvanor och konsumtion. Hela 
62 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att minska sitt eget klimatavtryck.

I SCB:s medborgarundersökning 2021 uppgav 54 procent att de är nöjda med kommunens 
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 information om hur invånarna kan minska sin klimatpåverkan. Bara 26 procent tyckte att det finns 
god möjlighet att återvinna avfall utan tillgång till bil i Kungsbacka. 

Kungsbacka bedöms ändå vara en av landets absolut främsta kommuner när det gäller hållbarhets-
frågor. I Dagens Samhälles rankingar av kommunernas hållbarhet fick Kungsbacka allra högst 
poäng både 2021 och 2022. (Rankingen utgår från de 15 mål i Agenda 2030 som kommunerna 
bedöms ha möjlighet att påverka.)

Samhällets intresse för hållbarhet och klimatfrågor sätter ökade förväntningar på Kungsbackas 
verksamheter att utvecklas än mer framöver. Det kommer att finnas krav på att arbeta för ett effek-
tivt resursutnyttjande och bättre kretsloppstänkande. Den positiva aspekten av detta är att hållbar-
hetsarbete kan ge konkurrensfördelar, eftersom frågorna är mycket viktiga för många.

• Hur möter vi ökade krav och en större medvetenhet 
kring klimat, miljö och hållbarhet?

• Vilken förväntan kan vi ställa på kommunens 
medarbetare när det gäller att ändra arbetssätt 
och vanor för att minska klimatbelastning?

• Vilka ändringar kan vi göra för att få fler 
invånare att göra klimatsmarta val? 

Splittring i synen på ansvar
En attitydundersökning av Kairos Future 2022 tyder på en djup splittring bland svenskarna vad 
gäller hållbarhetsfrågor. På frågan om att sänka sin levnadsstandard svarar 35 procent att de defini-
tivt är beredda att göra det, medan 38 procent definitivt inte är beredda att göra det.

På liknande sätt uppger 41 procent av respondenterna att de redan lever så ekologiskt hållbart som 
de kan, medan 33 procent anser att de skulle kunna göra mer. Det är dock stora skillnader mellan 
olika grupper, ”baby boomers” (ungefär 40- och 50-talister) är överrepresenterade i den grupp som 
tycker att de redan gör så mycket de kan.

Enligt en undersökning i augusti/september 2022 av PwC med stöd av Kantar/Sifo är det personer 
som tjänar minst som är mest benägna att minska sitt resande. Av de som tjänar mest är varannan 
person inte beredd att minska sitt resande. I samma undersökning uppgav 8 procent av de tillfrågade 
att klimatfrågan inte alls är viktig, medan var fjärde person tycker att den är mycket viktig. Klima-
tintresset är generellt större i storstäder. 

Hela 64 procent av de tillfrågade kvinnorna lägger stor vikt vid klimatfrågan. Flera olika undersök-
ningar visar att kvinnor är mer beredda än män att göra uppoffringar för klimatet. Ungdomsbaro-
meterns framtidsrapport för 2021 visar att skillnaderna mellan könen sträcker sig ner till generation 
Z (födda sent 90-tal eller senare). Där är fler tjejer än killar positiva till höjd klimatskatt, slutdatum 
för bensin- och dieselbilar med mera (men majoriteten av killarna stöder också dessa förslag). 

I rapporten svarar över hälften av ungdomarna att de är intresserade av hållbarhetsfrågor och en fjär-
dedel att deras intresse är mycket stort. Nästan 70 procent tyckte att det är mycket viktigt att Sverige 
blir ett mer hållbart samhälle och över 81 procent vill se skärpta straff för företag och privatpersoner 
som begår miljöbrott. Nästan 70 procent tyckte också att det är mycket eller ganska viktigt att deras 
arbetsgivare engagerar sig för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Ungdomar anser dock att poli-
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tiker och företag är de som har största ansvaret för övergången till ett mer miljö- och klimatmässigt 
Sverige. Men nära hälften av tjejerna tycker att största ansvaret ligger hos den enskilda individen. 
Frågan om nödvändigheten av att svenskar gör livsstilsförändringar var nästan helt osynlig i riks-
dagsvalet. Statsvetare har antagit att det skulle vara ”politiskt självmord” att säga att vi behöver 
sänka vår levnadsstandard. 

En undersökning bland Kungsbackas invånare har visat att 51 procent ger ett positivt svar på frågan 
i vilken mån man är villig att ändra sitt levnadssätt för att minska avfallsmängderna, till exempel 
matavfall eller konsumtionsvaror i sitt hushåll. 86 procent är positiva till att lämna in begagnade 
saker och 40 procent är positiva till att köpa begagnat. 

En ”klimatpessimism” ser ut att breda ut sig i Sverige. I Novus undersökning säger 69 procent att 
de inte tror att FN:s eller Sveriges utsläppsmål kommer att nås. I april 2022 sa Sveriges klimat- och 
miljöminister i en uppmärksammad intervju att det är ”nästan omöjligt” för Sverige att minska 
utsläppen i den omfattning forskare vid Uppsala universitet säger krävs. (Hon framhöll dock att det 
ändå är viktigt att hålla fast vid utsläppsmålen.)

Vissa krafter underminerar passivt och aktivt omställningsarbetet, bland annat genom spridning av 
vilseledande information som förminskar hotbilden. Men även bland de som erkänner klimatkrisens 
omfattning framhålls ibland att Sverige gör så liten skillnad globalt sett att vi inte bör fokusera på att 
ändra oss. 

I Sverige och Kungsbacka har vi ett stort klimatavtryck per person, även om utsläppen av växthus-
gaser från vårt geografiska område är relativt små. Det stora klimatavtrycket kommer från konsum-
tion och utlandsresor, som inte alltid syns i statistiken. 

Ett viktigt skäl att fokusera på Sveriges del av utsläppen är de långsiktiga ekonomiska konsekven-
serna av att inte ställa om till mer hållbara lösningar innan problemen växer. Klimatsatsningar är 
också ett område där ett litet land faktiskt kan ha oproportionerligt stor påverkan genom att inspi-
rera andra att följa deras exempel. Sverige var till exempel bland de första länderna som införde en 
koldioxidskatt, något som idag finns i 25 länder. 

• Vilket ansvar har vår organisation?

• Vilket ansvar har medarbetarna?

• Vilket ansvar har invånarna? 

Hot mot den biologiska mångfalden
En miljon växt- och djurarter hotas av utrotning globalt. Även på nationell nivå ser vi oroväck-
ande trender, här är cirka 2000 arter hotade. Minskningen av den biologiska mångfalden i Sverige 
beror till stor del på att det moderna skogs- och jordbruket har förändrat våra landskap och därmed 
många arters livsmiljöer. Tidigare var landsbygden mer variationsrik men numera har den ersatts av 
vidsträckta och likartade skogsområden eller åkrar, där bara ett litet antal växter och djur kan leva, 
så kallade monokulturer. I havet är överexploatering, alltså ett större uttag än vad bestånden tål, den 
största orsaken till minskad biologisk mångfald. 

Många av de hotade arterna påverkas också av klimatförändringar. Ett ändrat klimat har bland 
annat setts leda till ändrade beteenden, till exempel födosöksvanor och flyttningsmönster, försäm-
rad överlevnad och fortplantning, lokala utdöenden och ändrade utbredningsområden.
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Inget av de stora hoten mot arterna har avvärjts på global skala. Tvärtom uppvisar alla en ökande 
trend, och nya hot har tillkommit. Biotopförstörelse och överexploatering är de största hoten för 
både landlevande och vattenlevande arter. Drivkrafterna bakom de direkta hoten kan kopplas till 
människans verksamheter, och det gäller från det lokala till det globala. Andelen så kallade rödlis-
tade arter har ökat vilket visar på en negativ trend för den biologiska mångfalden i Sverige. Sam-
tidigt som klimatförändringar är en stor risk för den biologisk mångfalden så utgör också en mot-
ståndskraftig natur, med stor variationsrikedom, en av de viktigaste beståndsdelarna för att bromsa 
effekterna av ett förändrat klimat. 

Allra värst drabbade är djur som lever i 
sjöar och floder och där 83 procent har 
försvunnit.

En rapport från Världsnaturfonden WWF i oktober 2022 visar att de vilda ryggradsdjuren i värl-
den har decimerats kraftigt de senaste 50 åren. Mellan 1970 och 2018 minskade bestånden med i 
genomsnitt 69 procent. Allra värst drabbade är djur som lever i sjöar och floder, där 83 procent har 
försvunnit.

Ekologiska processer är livsnödvändiga för oss människor. Ett viktigt perspektiv i bevarande av 
biologisk mångfald är att vi måste bevara alla olika ekologiska processer som vi är beroende av för att 
få mat, rent vatten och ren luft och allt annat vi behöver för att överleva: till exempel fotosyntesen 
i de gröna växterna, nedbrytningen i jorden, pollineringen av våra grödor, och vattenregleringen i 
skogslandskapet men då kan vi inte utarma naturresurserna vilket sker idag. 

Att Kungsbacka växer kommer att öka behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och 
service. När den fysiska infrastrukturen byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i sam-
hällsplaneringen. Ekosystem både på land och vatten, och deras livsmiljöer, behöver skyddas för att 
bevara den biologiska mångfalden.

• Vad kan vi göra på lokal och regional nivå 
för att gynna biologisk mångfald?

• Vilka områden i Kungsbacka är extra viktiga att 
värna för den biologiska mångfalden?

• Vad kan din enhet göra för ökad biologisk mångfald?

Du kan läsa om Kungsbackas arbete med de globala målen i kommunens Hållbarhetsbokslut:
kungsbacka.se/kommun-och-politik/utveckling-och-innovation/hallbar-utveckling
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3. Värderingar 
Människors värderingar påverkar vår kultur och utveckling 
och hur mycket vi litar på varandra  Sverige är bland de högst 
placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till 
samhället  I en global kontext är svenskarnas värderingar 
extrema  Vi är den befolkning som rankar värden som 
jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper 
och medbestämmande högst  Vi är även det näst minst 
religiösa landet i världen, efter Japan  Men länder med sekulära 
värderingar är i minoritet globalt och länder med mer religiösa 
och konservativa värderingar ökar mest i befolkning. Allt fler 
svenska invånare har bakgrund i mer värdekonservativa länder, 
vilket leder till integrationsutmaningar  

På global nivå har demokratin under det senaste året fortsatt 
att försvagas, efter flera år av kontinuerlig nedgång. Jämfört 
med nästan alla andra länder har Sverige fortfarande 
en mycket stark demokrati, med invånare som har hög 
mellanmänsklig tillit och högt förtroende för myndigheter  Men 
även i vårt land finns indikationer på att tilliten och förtroendet 
minskar och att polariseringen i vissa frågor ökar  

Vi ser också att nya generationer i Sverige förlitar sig nästan 
helt på ett fåtal internationella videoplattformar för sin 
nyhetskonsumtion  Där är desinformation ett växande 
problem. Stora förflyttningar när det gäller värderingar kan 
ske snabbt när de yngres medievanor baseras på nya typer 
av informationskällor med andra perspektiv, budskap och 
avsändare än tidigare generationer gjort.

I detta kapitel:
• Demokratin försvagas i världen
• Tilliten till samhället minskar
• Ökade klyftor
• Ett mer polariserat samhälle
• Desinformation och påverkansaktiviteter
• Oro för brottslighet
• Förväntan om delaktighet
• Fokus på identitet
• Ett kulturkrig?
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Kulturkartan 2022. Källa: World Values Survey.

Demokratin försvagas i världen
Enligt många undersökningar försvagas demokratin globalt. År 2021 blev det tredje året i rad där 
The Economists demokratiindex visar en genomsnittlig nedgång i nästan alla regioner i världen. Det 
enda undantaget i senaste indexet är Östeuropa, som ligger kvar på en redan låg nivå. Latinamerika 
tappade mest, både för att några auktoritära regimer blev ännu mer auktoritära och för att illiberal 
populism ökade i mer demokratiska stater. 

År 2021 blev alltså ett nytt bottenår för demokrati, med det sämsta genomsnittliga betyget sedan 
indexet startade 2006. Enligt andra beräkningar är nivån tillbaka på ungefär samma nivå som före 
Sovjetunionens fall. Minskningen kan delvis kopplas till försök att stävja coronapandemin. Reger-
ingar världen över införde långvariga begränsningar av medborgerliga friheter, i de flesta fall betyd-
ligt hårdare än vi såg i Sverige. Restriktionerna, de största som någonsin har genomförts i fredstid, 
hade i allmänhet ett starkt stöd bland befolkningarna. Visserligen har många protestaktioner och 
demonstrationer genomförts, men en klar majoritet var villiga att acceptera tillfälligt minskad frihet 
för ökad trygghet. 

Men försvagandet av demokrati följer en trend som föregick pandemin. Att länder som Kina och 
Ryssland styrs diktatoriskt är välkänt, men även traditionellt ”demokratiska” länder backar i mät-
ningarna. Grundläggande värderingar inom den liberala demokratin, såsom fria val, opartiskt 
rättsväsende och pressfrihet, är hotade på många håll. Detta är en trend som har pågått det senaste 
decenniet, och de senaste åren har lett till flera förändringar i starkt auktoritär riktning. Folkvalda 
”starka ledare” i en rad länder har urholkat respekten för demokratiska processer och medborgerliga 
rättigheter. 
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The 2021 Economist Intelligence Unit Democracy Index map

Den högsta kategorin i indexet är fullvärdiga demokratier, länder där medborgerliga rättigheter inte 
bara respekteras utan där de aktivt stärks av en politisk kultur som främjar demokratiska principer, 
oberoende rättsväsende och medier mm. Andelen sådana sjönk i senaste indexet från 8,4 till 6,4 
procent. Totalt räknas bara 21 länder till den kategorin, varav 12 ligger i Västeuropa. Därutöver 
finns det ytterligare 53 demokratier som har mer eller mindre allvarliga brister. I år nedgraderades 
Spanien till denna kategori, bland annat på grund av korruptionsskandaler.

Totalt räknas nu bara 21 länder som 
fullvärdiga demokratier.

Bara 6 länder får mer än 9.0 på indexets 10-gradiga skala: de nordiska länderna och Nya Zeeland. 
(Fram till i år ingick även Irland och Kanada i denna exklusiva skara.) 

Sverige har historiskt sett haft en mycket stark demokrati och ett starkt folkligt förtroende för 
demokrati i allmänhet, liksom för offentlig service. Vi är ständigt bland de högst placerade på listan 
(plats 4 i år), men har sjunkit litegrann varje år sedan 2012. 

En indikator på förtroendet för det demokratiska systemet är hur stor andel som röstar i de olika 
valen. Valdeltagandet i Sverige minskade under 1980- och 1990-talen, men har sedan stadigt ökat 
under 2000-talet (från 80 procent i riksdagsvalet 2002 till 87 procent år 2018). I riksdagsvalet 2022 
sjönk dock valdeltagandet till omkring 84 procent. Skillnaden är inte dramatisk, men det är alltså 
första gången på 20 år som valdeltagandet i minskar nationellt. 2022 hade Kungsbacka åttonde 
högst valdeltagande av alla Sveriges kommuner tills riksdagen, vilket är en minskning från sjunde 
plats året innan. Valdeltagande minskade med 1,5 procentenheter till 90,3 för riksdagsvalet.

Kungsbacka har ett högt valdeltagande, men följer samma mönster, det vill säga en uppåtgående 
trend under 2000-talet som bröts i år (då 88 procent röstade). Liksom många kommuner har Kungs-
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backa också en växande klyfta vad gäller valdeltagande i olika distrikt. Vid fullmäktigevaIet 2022 
hade Fors ett valdeltagande om 92,2 procent, i innerstaden bara 77,7 procent. De flesta distrikt såg 
en nedgång år 2022.

Störst skillnad är det mellan inrikes och utrikes födda. I skrivande stund är inte statistiken för 2022 
tillgänglig, men i kommunvalet 2018 hade Fjärås omland bara 45 procent valdeltagande bland utri-
kes födda. Högst valdeltagande bland utrikes födda hade Släp Östra (74 procent). Det är att jämföra 
med siffrorna för riket (62 procent) och Region Halland (63 procent). 

Tilltron till det demokratiska systemet är tydligt kopplad till ålder. Enligt en attitydundersökning 
av Kairos Future är stödet för demokrati generellt lägre bland yngre än bland äldre. Av de som 
tillhör generation Z (födda sent 90-tal eller senare) svarar hela 42 procent att det vore mycket eller 
ganska bra med en stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag och politiska val. 

• Vad kan vi göra för att stärka demokratin?

• Hur kan vi sprida större kunskap och medvetenhet 
om vårt demokratiska system?

• Hur kan vi bidra till ett samhällsklimat som 
kännetecknas av öppenhet och respekt?

Tilliten till samhället minskar
Hög tillit mellan människor är ett smörjmedel för ett välfungerande samhälle. Många saker går 
enklare, snabbare och mer effektivt om vi litar på varandra. Misstankar om att andra fuskar med 
skatten, missbrukar eller överutnyttjar kollektiva nyttigheter försvårar offentlig verksamhet. Verk-
samhet som involverar grupper med låg tillit riskerar att ta längre tid och bli dyrare och mindre 
effektivt, vilket i sin tur leder till en negativ spiral.

Sverige ligger bland de högsta i världen vad gäller mellanmänsklig tillit. Mellan länderna i Europa 
är det stora variationer. I undersökningar uppger 70–80 procent av svenskarna att de litar på andra 
människor, vilket är flera gånger högre än siffran i många andra europeiska länder. Länge har till-
liten varit oförändrad trots att de ekonomiska skillnaderna i Sverige har ökat. Men på senare år har 
tilliten har sjunkit i stora åldersgrupper. Sedan 00-talet har det gällt gruppen 16–29 år, men i senare 
undersökningar 16–44 år. Högutbildade, höginkomsttagare och storstadsbor har i allmänhet högre 
tillit än lågutbildade, låginkomsttagare och boende på landsbygden. Även arbetslösa, långtidssjuk-
skrivna och arbetare har lägre tillit än andra.

Om den mellanmänskliga tilliten minskar ökar betydelsen av att samhällets institutioner lever upp 
till invånarnas förväntan. Det ställer krav på hur offentlig sektor och andra ledare agerar för att 
stärka tilliten till samhället. 

Coronapandemin exponerade, eller skapade, en skiljelinje i samhället vad gäller hur man vill leva 
sitt liv. Delvis var det en fråga om ålder, många äldre kände stor oro för pandemin. Enligt Folkhäl-
somyndigheten avstod en tredjedel av alla svenskar över 70 år från att söka vård eller tandvård under 
2020. Samtidigt visade studier av World Values Survey att bland storstadsbor under 30 år kände 80 
procent ingen oro för att bli smittade. 

Sverige är ett av de länder i världen som har minst korruption, enligt Transparency International. År 
2021 låg vi på en delad fjärdeplats bland 180 undersökta länder. Men en granskning av Global Data 
Barometer visar att Sverige har bland den lägsta transparensen i Europa när det gäller vilka data 
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som publiceras öppet på nätet. Det gör det lättare för makthavare att undanhålla information, vilket 
på sikt kan skada tilliten. En granskning i juni 2022 av svenska partiledare visade till exempel att 
tre av dem inte hade redovisat alla sidoinkomster, vilket alla riksdagsledamöter är skyldiga att göra. 
SKR har också varnat för att välfärdsbrottslighet slukar alltmer resurser. Välfärdsbrottsligheten 
finansierar annan brottslighet och riskerar att undergräva förtroendet för välfärdssamhället och våra 
institutioner. I mars 2022 tog regeringen beslut om en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, 
som ska förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar av till exempel sjukpenning och bostadsbi-
drag. Enligt SCB:s medborgarundersökning 2021 tror 29 procent att det förekommer korruption i 
kommunens verksamheter. 

Sverige har fått en mer dramatisk riksdagspolitik än vi tidigare varit vana vid. I många år präglades 
svensk politik av stabilitet och förutsägbarhet, men de senaste åren har det parlamentariska läget lett 
till stor osäkerhet, ökade konflikter, nedröstade budgetar mm. År 2021 var första gången en svensk 
statsminister fälldes i en misstroendeomröstning. Det är oundvikligt att svaga regeringar bidrar till 
osäker inrikespolitik, vilket vissa tror kan skada förtroendet för politiker. 

SOM-undersökningar de senaste åren har generellt visat att en majoritet av befolkningen inte 
tycker att Sverige går åt rätt håll. Förtroendebarometern 2022, som mäter allmänhetens tilltro till 
olika samhällsfunktioner, pekar dock på att svenskarna kanske håller på att få en lite mer positiv 
samhällsbild. I den svarar 43 procent att de tycker att Sverige är på rätt väg, vilket är den högsta 
noteringen sedan frågan började ställas 2015. Förtroendet för bland annat stat, riksdag, regering och 
press har under det senaste året ökat markant, medan förtroendet för storföretag har minskat. Högst 
betyg får sjukvården, polisen och universitet/högskolor, lägst får sociala medier. Public service-me-
dierna SVT och Sveriges Radio åtnjuter överlägset störst förtroende (66–70 procent) jämfört med 
andra medier, men där finns enorma skillnader beroende på partitillhörighet.

I april 2022 släppte tankesmedjan Futurion en rapport där de analyserat hur Sverige står sig i 49 
stora internationella index som täcker en mängd olika områden – allt från rättssäkerhet och social 
rättvisa till global konkurrenskraft, innovationsförmåga och företagsklimat. Rapportens syfte var 
att bidra till en samhällsdebatt som utgår mer från fakta än åsikter, då författarna menar att Sverige 
ibland framställs som ett land i djup kris och som kanske står inför en systemkollaps. Rapporten 
visar att den bilden är djupt missvisande. I internationella jämförelser rankas Sverige normalt bland 
världens absolut främsta länder. I de flesta undersökta fall betraktas vi som ett av de 10 bästa län-
derna i världen och i ett halvdussin fall tar vi topplatsen.

Skillnaden mellan den verklighetsbild som förmedlas och den allmänt spridda pessimismen i sam-
hället antas delvis bero på vår negativitetsbias. Såväl politiker och medier som människor i allmän-
het fokuserar mer på problem och motgångar än lösningar och framgångar. Den andra viktiga fak-
torn är framväxten av auktoritär populism, som lockar människor som misstror etablerade partier, 
medier och forskning. Populister har ett extra starkt intresse av att överdriva samhällsproblem för att 
framhålla sina egna lösningar.

Sedan 2010 visar förtroendet i Kungsbacka på en sjunkande trend enligt SCB:s medborgarunder-
sökning. Det gäller särskilt männens uppfattning. Framför allt är det förtroendet för politiker och 
högre tjänstemän som har minskat. Även nöjdheten kring insynen har under samma period sjunkit.

• Hur kan Kungsbacka i framtiden påverkas 
av minskad tilltro till samhället?

• Hur kan kommunen agera för att stärka tilltron till samhället? 

• Gör vi saker idag som riskerar att bidra till minskad tilltro?
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Ökade klyftor
På global nivå har majoriteten av alla människor under många år fått det allt bättre materiellt sett. 
Men klyftan mellan fattiga och rika har samtidigt fortsatt öka, eftersom de rikaste har fått det jäm-
förelsevis betydligt bättre.

Världens miljardärer ökade kraftigt sina 
förmögenheter under pandemin, samtidigt 
som 160 miljoner människor hamnade i 
fattigdom.

Även Sverige har sett minskad jämlikhet. Skillnaderna i inkomst och förmögenhet har ökat allt-
mer sedan början av 1980-talet. Under pandemin ökade vissa klyftor ytterligare. Både Sveriges och 
världens miljardärer har kraftigt ökat sina förmögenheter, samtidigt som Oxfam pekar på att 160 
miljoner människor har hamnat i fattigdom. I Sverige hade pandemin effekten att de fattigaste blev 
något mer fattiga, medan medelinkomsttagare fick det något bättre. 

Såväl i Sverige i stort som i Kungsbacka har andelen fattiga hushåll vuxit det senaste decenniet 
enligt SCB, men nivån är låg. Nationellt betraktas cirka 20 procent av hushållen som fattiga, medan 
Kungsbacka ligger på 6,7 procent. Det är den åttonde lägsta andelen fattiga hushåll i landet. 

Årsrapporten från Delmos, myndigheten mot segregation, i juni 2022 visar att segregationen har 
ökat i hela landet mellan 1990 och 2020. Antalet områden med goda ekonomiska förutsättningar 
har ökat och där bor majoriteten av Sveriges befolkning. Men även antalet områden med socioeko-
nomiska utmaningar, både i städer och glesbygd har ökat. Det innebär att vi lever alltmer avskilda 
från varandra. Delmos lyfter risken att den sociala rörligheten kommer att minska framöver, efter-
som fler bor och växer upp i utsatta områden. 

På nationell nivå ökar segregationen i skolan, delvis på grund av bostadssegregationen. Elever med 
olika socioekonomisk bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå i olika skolor. I Kungsbacka 
är de genomsnittliga skolresultaten väldigt bra, men här syns också ökade svårigheter för de svagaste 
eleverna. De elever som inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan riskerar att få svårt att komma in 
i arbetslivet, med andra svårigheter som följd.

En ökande andel personer som är ekonomiskt och socialt utsatta tycker att samhället rör sig i fel 
riktning. I flera delar av landet hänger det ihop med att såväl offentlig som kommersiell service 
försvinner från mindre orter, vilket minskar framtidstron. Även tapp i folkhälsa och antalet fören-
ingsanslutna har koppling till socioekonomisk bakgrund. 

De eskalerande klyftorna riskerar att leda till en känsla av utanförskap och ytterligare skynda på 
utvecklingen mot minskat förtroende för samhället hos vissa grupper.

• Hur påverkas din verksamhet av växande klyftor?

• Hur kan vi motverka socioekonomisk segregation? 

• Hur kan vi stärka framtidstron och öka samhörigheten?
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Ett mer polariserat samhälle
Polarisering innebär en uppdelning i två olika läger med starka skillnader i åsikter. Att vi lever i en 
alltmer polariserad tid lyfts ofta fram i media. En studie av Lunds universitet har visat att använd-
ningen av ordet polarisering inom journalistiken ökade trefaldigt mellan 2010 och 2021. 

Förra året släppte dock SNS Demokratiråd en rapport som nyanserar bilden. Forskare har stud-
erat polariseringen inom medierna, i riksdagen, bland partierna och medborgarna över lång tid. 
Generellt landar de på att bilden av Sverige som historiskt polariserat är överdriven, men det är i ett 
väldigt långsiktigt perspektiv. De ideologiska motsättningarna mellan vänster och höger tycks vara 
tillbaka på ungefär samma nivå som på 1970-talet. Polariseringen ökade mellan 1973–1982, men låg 
därefter oförändrad i många år. Mellan 2014 och 2018 syns sedan en tydlig ökning. 

Den stora skillnaden rör sig inte på den traditionella vänster-högerdimensionen utan handlar om 
kulturella värderingar – frågor om mångkultur, identitet, migration, globalisering med mera. Fram 
till 2010 hade Sverige den lägsta polariseringen i Västeuropa i sådana frågor. Den kulturella vär-
deringsdimensionen har sedan dess ökat i betydelse och det är framför allt där åsiktsskillnaderna 
mellan medborgarna växer. 

Forskarna gör också en distinktion mellan ideologisk polarisering och affektiv, känslomässig, polari-
sering. De affektiva avstånden, till exempel hur stark aversion man känner för politiska motståndare, 
har ökat mer i Sverige än de rent ideologiska avstånden. Den affektiva polariseringen bland med-
borgarna under de senaste åren tycks vara den högsta på minst 40 år. Även i sin analys av riksdagen 
konstaterar rapporten att konfliktnivån har ökat över tid och debatterna har fått en mer negativ ton. 
I detta kan vi tyckas likna USA, och det finns indikationer på att Sverige följer deras utveckling i 
vissa frågor (se avsnittet om kulturkrig nedan). Ändå framhåller forskarna att det inte är troligt att 
Sverige kommer att nå fram till den systemskadliga polarisering vi ser i USA. Anledningen är att 
våra grundförutsättningar ser annorlunda ut. Liksom de flesta västerländska demokratier har Sverige 
ett flerpartisystem med proportionella val, i kontrast till USA:s ”vinnaren tar allt”-system. Dessutom 
har svensken i allmänhet en mer allsidig nyhetskonsumtion än genomsnittsamerikanen.

• Riskerar Kungsbacka att drabbas av ökad polarisering?

• Hur kan vi motverka framväxten av känslomässig polarisering?

Polariseringen i samhället 
handlar allt mer om kulturella 
värderingar, snarare än åsikts-
skillnader utifrån den traditio-
nella höger vänster-skalan. 
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Desinformation och påverkansaktiviteter
Vi lever i en tid av informationsöverflöd, omgivna av ständigt ökande mängder av fakta och åsikter. 
Det är en utveckling som historiskt sett aldrig har gått snabbare än idag och som förväntas fortsätta 
för all överskådlig framtid. Överflödet skulle i sig göra det svårt för en kommun att nå ut till sina 
invånare med korrekt information. Men situationen försvåras ytterligare av att bevisat felaktig infor-
mation når allt större spridning. Tron på konspirationsteorier exploderade under 2000-talet, både 
i världen och Sverige. De frodades ytterligare under coronapandemin. Det talas om faktaresistens, 
ovetenskapliga strömningar och en vägran att ta in information som inte stödjer den uppfattning 
man redan har. 

Den ökande desinformationen kan spåras till nya sätt att få och dela information via internet och till 
sökmotorer som presenterar resultat baserat på tidigare registrerat resultat. Utvecklingen eskalerade 
genom framväxten av sociala medier. Affärsmodellen för sociala medier bygger på att skapa enga-
gemang. Kontroversiella och negativa inlägg skapar starkare engagemang än positiva och neutrala 
inlägg. De når därför avsevärt högre spridningsgrad i de sociala nätverken. 

Kontroversiella och negativa inlägg 
skapar starkare engagemang än positiva 
och neutrala inlägg. De når därför högre 
spridning på sociala medier.

De senaste åren har ett flertal attentat inträffat där gärningsmannen inspirerats av radikalnationalis-
tiska ideologier. I många fall har förövaren varit aktiv i digitala miljöer, där de ibland har publicerat 
en avsiktsförklaring innan attackerna ägt rum. Online finns allt från miljöer med en tydlig ideolo-
gisk profil, till de ocensurerade så kallade ”free speech”-miljöer som tenderar att dra till sig personer 
med radikalnationalistiska sympatier.

Enligt en studie från FOI, Totalförsvaret forskningsinstitut, använder trollkulturen på internet ett 
ironiskt och insinuant tilltal, både för att manipulera politiska motståndare och för att kringgå per-
sonligt ansvar. Hatbudskap, konspirationsteorier och avhumanisering är några av de metoder som 
används för att tillskriva individer och grupper egenskaper som ska göra dem till legitima måltavlor 
för våld. I dessa miljöer förekommer också glorifiering av terrorister och våldsverkare.

Våren 2022 avslöjades att våldsbejakande islamistiska organisationer har spridit falsk information 
om att svenska myndigheter och kommuner kidnappar barn. Kampanjen på nätet är omfattande och 
i kommentarsfälten finns hot om våld och terrordåd. Enligt den operativa chefen på myndigheten 
för psykologiskt försvar kan budskapet ha spridits till miljontals människor, potentiellt fler än hela 
Sveriges befolkning.

Desinformation och omfattande påverkansaktiviteter är ett växande problem. Allt fler forskare 
varnar för att människor idag vet mindre om vilka signaler som styr deras eget beteende än de digi-
tala aktörer som dominerar marknaden och varje dag samlar in mer data om mänskligt agerande. 
Undersökningar visar också att människor överskattar sin förmåga att känna igen fake news, vilket 
leder till att många omedvetet sprider dessa vidare. 

För dem som medvetet sprider uppenbara lögner är det främsta syftet inte nödvändigtvis att få folk 
att tro på dem. Det kan också vara att så ett frö av tvivel, att skapa en osäkerhet om vad som är sant 
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och falskt. Tekniska framsteg förväntas öka den osäkerheten framöver. Ett exempel är utvecklingen 
av övertygande deepfakes, AI-genererade videor där kända personer tycks säga och göra saker de 
aldrig har sagt och gjort. 

Sociala medier används också på mer sofistikerade sätt för att påverka människor. År 2018 avslöja-
des det att personuppgifter om miljontals Facebook-användare hade använts av det brittiska konsult-
företaget Cambridge Analytica, utan användarnas samtycke. De insamlade uppgifterna användes 
för analys och riktad politisk reklam i folkomröstningen om Brexit och i USA-valet 2016. Hur stor 
effekt det hade på resultaten är omtvistat, men avslöjandet ledde till ökad medvetenhet hos allmän-
heten om sociala mediers politiska inflytande – och hur de kan fungera som propagandaverktyg. 
Under hösten 2021 har visselblåsare hävdat att Facebook av ekonomiska skäl underlåter att sätta in 
tillräckliga åtgärder för att minska desinformation, hatbrott med mera. Istället ska plattformen ha 
infört förändringar som har gjort flödet än mer polariserande och splittrande. Detta är bara den 
senaste av många skandaler kopplade till sociala medier de senaste åren. I och med den negativa 
mediala uppmärksamheten började man tala om en ”techlash”, ett växande motstånd mot Facebooks 
ägare Meta och andra stora teknikföretag. Det har lett till ökade krav på regleringar men tycks inte 
ha haft någon stor påverkan på användningsgraden. Meta äger 3 av de 4 största sociala medier-platt-
formarna: Facebook, WhatsApp och Instagram, som alla har mellan 1,5 och 3 miljarder användare 
globalt (undantaget är Alphabet-ägda YouTube). Den näst största klassen domineras av kinesiskägda 
plattformar som WeChat och TikTok, med omkring 1 miljard användare.

• Vad är det som gör att folk litar på kommunen – eller inte?

• Hur påverkas samhället och samhällsklimatet 
av desinformation? 

• Hur försvåras kommunens möjligheter att kommunicera med 
invånare av desinformation och vad kan vi göra åt det?

Oro för brottslighet
Lag och ordning fick stort utrymme i valrörelsen 2022. Enligt SVT:s vallokalsundersökning var 
det den tredje viktigaste frågan för väljarna (efter sjukvård och utbildning). År 2014 kom frågan på 
tionde plats.

Brottsligheten i Sverige har totalt sett minskat i många år, men vissa typer av allvarliga brott har 
ökat. Framför allt handlar det om ökad gängkriminalitet, som dessutom har rört sig ner i allt yngre 
åldrar. År 2022 slås Sveriges tidigare toppnotering (från 2020) i antalet dödsskjutningar. En rap-
port från Brottsförebyggande rådet (Brå) år 2021 visade att Sverige var det enda av 22 jämförda 
europeiska länder med en ökande trend av dödliga skjutningar. Andelen skjutningar i tätbebyggda 
områden har ökat de senaste åren, liksom antalet sprängningar. Det leder att allt fler utomstående 
drabbas av uppgörelser i undre världen. Länge var dödsskjutningar främst koncentrerade till stor-
stadsregionerna men sker nu allt oftare även på mindre orter.

Brå förklarar den svenska utvecklingen med att en särskild gruppdynamik tycks ha uppstått i den 
kriminella miljön, där skjutningarna avlöser varandra. De påpekar dock att det finns tecken på att 
Sveriges utveckling inte är ett isolerat fenomen. Den globala minskningen i dödligt våld ser ut att 
ha avstannat och det sker en uppgång i många länder utanför Europa. Inom Europa verkar såväl 
vapensmuggling som droghandel vara växande problem.
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I Kungsbacka ser vi relativt lite av den grova brottsligheten. Enligt statistiken är Kungsbacka en av 
Sveriges tryggaste kommuner. En analys av anmälda brott i 16 kommuner inom olika områden (från 
rån och sexualbrott till skadegörelse och narkotikabrott) visar att Kungsbacka har minst eller näst 
minst brottslighet i samtliga kategorier. 

Enligt statistiken är Kungsbacka en av 
Sveriges tryggaste kommuner.

Nationella trygghetsundersökningen visar att invånarna i Kungsbacka har aningen högre känsla 
av otrygghet än de i Göteborg, trots att det begås betydligt färre brott. Upplevd trygghet är inte 
nödvändigtvis direkt kopplad till faktisk trygghet. Enligt en undersökning i juli 2021 oroar sig 
63 procent av svenskarna för brott och våld. Det är en siffra som är högre än för Mexiko, som har 
omkring 30 gånger fler mord per capita (Mexiko drabbades av nära 44 000 fall av dödligt våld under 
2021, medan Sverige hade 113 fall.)

I SCB:s medborgarundersökning 2021 gav Kungsbackas invånare dock höga betyg för trygghet. 
Där sa 98 procent att de känner sig ganska eller mycket trygga dagtid (snittet för Sverige var 94 pro-
cent). 86 procent känner sig trygga nattetid (snittet för Sverige var 72 procent). Men nästan hälften 
tycker att inbrott, stölder och narkotikahandel är stora problem i Kungsbacka. 

Kungsbacka har ingen traditionell gängkriminalitet, trots att flera grovt kriminella enligt polisen är 
bosatta i staden. Man ser inget överhängande hot utan har uppfattningen att kommunen används 
som sovstad. Polisen misstänker också att gängkriminella har etablerat sig i olika affärsrörelser i 
kommunen i syfte att tvätta pengar. Analys av såväl krypterad information som avloppsvatten har 
också visat att handeln med narkotika är större än man tidigare hade trott. Kungsbackas köpstarka 
invånare, särskilt ungdomar, är en attraktiv marknad. 

De senaste åren har Sverige sett en ökning av antalet ”utsatta områden”, det begrepp polisen använ-
der för att beskriva förorter och stadsdelar med låg socioekonomisk status och kriminell påverkan 
på lokalsamhället. Göteborg har många sådana områden, men i Halland finns det bara ett (i Halm-
stad). Under 2021 kom rapporter om att kriminella släkter och gäng tystar kommunanställda i 
Göteborgs stad. De anställda vågar inte orosanmäla när vapen och narkotika förvaras i kommunala 
lokaler och en tystnadskultur breder ut sig. Framväxten av utsatta områden och så kallade parallell-
samhällen tros vara kopplat till bostadssegregation. Sverige betraktas som ett av de mer segregerade 
länderna i Europa och Göteborg hör till de mest segregerade städerna.  

• Hur ökar vi invånarnas trygghet – eller upplevda trygghet? 

• Fokuserar vi på rätt saker? Vet vi vad som 
påverkar den upplevda tryggheten?

• Hur kan Kungsbacka undvika en liknande 
utveckling som i Göteborg?
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Förväntan om delaktighet
Den traditionella demokratin försvagas, men allt fler människor ställer krav på inflytande i sakfrå-
gor. Trenden är global och anses bero på en växande medelklass med högre utbildning, i kombina-
tion med den ökade tillgången till internet. 

Digitala tjänster från kommersiella aktörer sätter en ny nivå för vad invånare förväntar sig att få av 
offentlig sektor. Det innebär krav på både ökad tillgänglighet och en högre grad av individanpass-
ning. Många kräver idag att deras behov ska tillgodoses oberoende av tid och rum. Om inte offentlig 
förvaltning ändrar arbetssätt finns en risk att klyftan ökar mellan vad invånarna vill ha och vad 
kommunen erbjuder. Intresset från Kungsbackas invånare vad gäller att delta i utformningen av sin 
närmiljö har växt och förväntas öka än mer i framtiden. Det ställer krav på hur politik och tjänste-
personer kommunicerar och involverar invånarna i verksamheter. Samhällets allt snabbare utveck-
ling och framtida demografiska utmaningar ställer också krav på nya arbetssätt där målgruppens 
medskapande blir en alltmer kritisk framgångsfaktor. Morgondagens äldre kommer att ha större 
förväntan om delaktighet i sin vård och omsorg.

Den universella tillgången till all världens information har skapat mer välinformerade invånare, men 
har också bidragit till en illusion av att vara välinformerad. Forskning visar att personer med mindre 
kunskaper tenderar att överskatta sin kunskap inom ett visst område, medan de med mer kunska-
per i stället underskattar sin förmåga. Idag kan självutnämnda experter lätt hitta information som 
stödjer den bild de redan har och bortse från all information som motsäger den bilden. Via sociala 
medier kan de sedan tvärsäkert göra sin röst hörd. 

När det gäller dagens ungdomar i Kungsbacka uppger allt fler att de vill vara med och påverka 
samhället. Det är framför allt tydligt bland killar i gymnasieåldern. Samtidigt är det bara cirka 20 
procent (men en ökande trend) av alla i gymnasieåldrarna som tror på stora möjligheter att själva 
föra fram åsikter till beslutsfattare. Fler och fler uppger att de har ett aktivt medborgarengagemang. 
Detta framgår av Lupp-undersökningen, den lokala uppföljning av ungdomspolitiken som görs vart 
tredje år bland högstadie- och gymnasieungdomar. 

Unga är generellt sett inte så intresserade av att exempelvis delta i politiska nämnder men vill 
påverka på andra sätt. Så kallad hashtagg-aktivism har vuxit alltmer, ofta kopplat till grupptillhö-
righet. Sociala medier har möjliggjort nya former av samhällsinflytande, via informella kanaler. Det 
har också skapat nya maktcentra i samhället. Sedan 2010-talet har vi till exempel sett framväxten av 
influencers, internet-kändisar som nyttjar sin följarskara för marknadsföring eller opinionsbildning.  
Ungdomar förlitar sig idag på Instagram, TikTok och YouTube för sina regelbundna nyhetsuppdate-
ringar och får allt mer av sin världsbild därifrån. 

Bland amerikanska ungdomar uppger 40 procent att de inte längre googlar information utan söker i 
plattformar som TikTok. Om Sverige följer samma trend kan TikTok snart helt komma att domi-
nera ungdomars inhämtning av information även hos oss. I yngre generationer har däremot spel-
plattformar som Roblox börjat ta över som sociala plattformar. 

Stora förflyttningar när det gäller värderingar kan ske när unga människor förlitar sig på en helt ny 
typ av informationskällor. Det handlar inte bara om en stor förändring i värderingar, utan också om 
en fortsatt förflyttning från textbaserade medier till korta visuella budskap.  
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En annan aspekt är att TikTok fortfarande anses vara ett säkerhetshot. Problemet är inte bara att det 
kinesiska kommunistpartiet får tillgång till känslig information och som ger möjlighet att kartlägga 
användarbeteende. Kopplingar till Peking väcker även frågor om desinformation och censur. Bland 
annat har det avslöjats att det finns interna riktlinjer om vilka ämnen som ska censureras, som mas-
sakern på Himmelska fridens torg och Tibets självständighet. 

I takt med att den populära videoplattformen fortsätter växa och Kina växlar upp sina globala ambi-
tioner innebär det att TikTok kan bli ett ovärderligt verktyg för det auktoritära styret i Kina. Kriti-
ker menar att Kina redan idag utnyttjar TikTok för att kurera flöden som bidrar till motsättningar i 
andra länder, sprider desinformation eller framhäver Kinas ledarskap i positiv dager. 

De senaste decennierna har många kommuner arbetat på att befinna sig i de forum på internet där 
deras invånare finns. Det är svårt när medievanorna är mångfacetterade och när många kanaler går 
utanför europeiska lagar för informationssäkerhet. Ett flertal organisationer inom offentlig sektor 
har aktivt valt bort vissa appar och plattformar av sådana skäl. Samtidigt blir det då mycket svårt att 
nå stora grupper av invånare som behövs för att sprida information och skapa delaktighet.  

I en snabb föränderlig värld där invånare förväntar sig delaktighet, medskapande och andra möj-
ligheter att påverka behöver offentlig förvaltning bli snabbare på att agera på initiativ från enskilda 
invånare eller företagare, ideella sektorn eller andra aktörer i samhället. För att lyckas med detta blir 
det viktigt med nya sätt att kommunicera som omfattar både gamla och nya generationer.

• Hur kan kommunens verksamheter möta och göra 
individen mer delaktig i sin vård och omsorg? 

• Hur kan vi öka medskapandet?

• Hur kan vi göra stadens utveckling mer demokratisk?

Bland amerikanska 
ungdomar uppger 40 
procent att de inte 
längre googlar infor-
mation utan söker 
i plattformar som 
TikTok. Om Sverige 
följer samma trend 
kan TikTok snart helt 
komma att dominera 
ungdomars inhämtning 
av information även 
hos oss.
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Fokus på identitet
Globalt sett är den stora trenden att individfokuserade värderingar ökar. Samtidigt finns tecken på 
att grupptillhörighet i vissa sammanhang blir allt viktigare. Begreppet ”identitetspolitik” används 
ibland om politiska ställningstaganden som görs utifrån perspektiv som bygger på att tillhöra en viss 
sociokulturell grupp, där syftet är att försvara eller stärka gruppens intressen. Att identitets¬politi-
ken ökar kan hänga ihop med att etableringen av nya identiteter går allt snabbare. 

Trenden kan kopplas till olika rörelser grundade i så kallad hashtagg-aktivism. Ett exempel som fick 
stort genomslag i USA och flera andra länder är Black Lives Matter, som protesterade mot polis-
brutalitet och rasmotiverat våld mot svarta personer. Förutom att skapa en ökad medvetenhet om 
diskriminering har rörelserna lett till insatser för ökad representation i olika sammanhang.

George Floyd mördades av en vit polis i Minneapolis 2020. Händelsen startade en protest våg över 
hela världen. 

Grupper som har varit socialt marginaliserade bereds nu mer plats i det offentliga rummet än 
tidigare. Det syns tydligt inom film och tv, där etniska och sexuella minoriteter medverkar i betyd-
ligt högre utsträckning än för bara några år sedan. Men mer specifikt har det också de senaste åren 
har blivit en allt vanligare förväntan att skådespelare ska tillhöra samma ”kategori” privat som den 
karaktär de spelar. Det gäller även när den kategorin inte är synlig utåt. Exempelvis finns det inom 
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amerikanska tv-serier en mängd fall av att svarta röstskådespelare nyligen har fått överta svarta 
röstroller som tidigare gestaltats av vita röstskådespelare. Att besätta homosexuella roller med hete-
rosexuella skådespelare har kritiserats.

Det finns också en allmänt ökad respekt för självupplevd identitet. De senaste åren har allt fler 
högprofilerade människor kommit ut som transpersoner eller icke-binära, särskilt inom skapande 
verksamheter men även inom internationell politik. De flesta mediekanaler använder omedelbart det 
nya, självvalda namnet. (Wikipedias policy är att överhuvudtaget inte ta med transpersoners födel-
senamn i en artikel om inte personen var prominent redan innan hen kom ut.) Sedan 2010-talet har 
transpersoners rättigheter blivit en viktigare och på vissa håll kontroversiell fråga. Skiljelinjer har 
exponerats mellan transaktivism och mer traditionell feminism. 

I engelskspråkiga länder har även rätten att välja sitt eget pronomen varit omtvistad (till exempel att 
av andra benämnas ”they” istället för ”he” eller ”she”). Att Sverige inte har sett en liknande utveck-
ling kan bero på att vi redan har infört ”hen” som könsneutralt pronomen. När ”hen” började spridas 
i Sverige under 2000- och 2010-talen var det polariserande, men idag är det ett vedertaget inslag i 
vårt ordförråd. En enkät från Språktidningen i april 2022 visar dock att ”hen” fortfarande är kon-
troversiellt i vissa grupper – hela 22 procent uppger att det är det språkfenomen de retar sig mest på. 
(Det finns en stark koppling till partisympatier.) Det är nästan tre gånger fler än de som retar sig 
mest på användningen av en handfull föråldrade etniska begrepp.

• Hur inkluderande är Kungsbacka? 

• Vad innebär det att vara inkluderad? 

• Är det skillnad på att vara synlig och 
att få vara med och påverka?

Ett kulturkrig?
Parallellt med den ökade respekten för utsatta gruppers upplevelser märks ett minskat avstånd 
mellan professionell och personlig identitet. Anklagelser om olämpligt beteende i privatlivet får allt 
oftare allvarliga konsekvenser i yrkeslivet. Att en person misstänks för vissa typer av brott kan räcka 
för att individer ska uppmana till bojkott via sociala medier och för att organisationer ska distansera 
sig officiellt från personen. 

Genom #MeToo-rörelsen kom många brottsliga handlingar och övergrepp fram i ljuset, vilket 
skapade konsekvenser även för förövarens yrkesroll. Det ledde också till en ökad medvetenhet om 
hur vanligt det är att övergrepp förblir ostraffade. Men den generella trenden är inte alltid begränsad 
till potentiellt brottsliga handlingar, utan kan även gälla personer som har agerat eller uttryckt sig på 
ett kontroversiellt sätt. Ibland används begreppet cancelkultur när personer utesluts från sociala eller 
professionella kretsar av sådana skäl. I juli 2020 gick 150 internationella författare och akademiker 
ut med ett inlägg om att cancelkulturen försvagade den öppna debatten. De protesterade mot vad de 
såg som minskad tolerans för avvikande åsikter. 

Relaterat till detta finns fenomenet deplattformering, som innebär att aktivister aktivt strävar efter 
att ta ifrån personer möjligheten att synas eller göra sin röst hörd. Detta grundar sig i åsikten att 
det är moraliskt fel att ge en ”plattform” till, eller ens ta del av kultur som skapats av, individer som 
har åsikter eller en bakgrund som väcker ens anstöt. Det finns många fall av respekterade forskare 
som har fått föreläsningar inställda. På europeiska och amerikanska bokförlag har anställda vägrat 
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befatta sig med böcker av författare de starkt ogillar – antingen på ideologisk grund eller på grund av 
anklagelser om olika typer av kränkningar. I några fall har man lyckats stoppa utgivningen. 

I både Europa och USA har vi också de senaste åren sett en våg av protester mot historiska statyer i 
offentliga rummet som nu väcker anstöt. Ofta beror det på att de ses som symboler för kolonialism 
eller institutionaliserad rasism. Även sentida kulturuttryck som betraktas som olämpliga avlägsnas 
i allt högre grad från synlighet. Det kan exempelvis gälla inslag i tv-serier som inte väckte någon 
större uppmärksamhet så sent som på 2010-talet, men som betraktas som oacceptabla på 2020-
talet. Övergången till strömmande medier har gjort det enkelt att genomföra en sorts ”historie-
revisionism” inom populärkulturen, genom att tv-bolag censurerar eller helt slutar tillgängliggöra 
avsnitt av tv-serier som innehåller en person eller ett inslag som nu ses som olämpligt. 

Louis de Geer står 
staty på Gamla torget i 
Norrköping. Under 2020 
kom krav på att statyn 
av industrimannen 
skulle avlägnas.

Bakgrunden är att De 
Geer bedrev slavhandel 
i Västafrika på 1600-
talet. 

Kungsbacka i världen 2022 47 

3. Värderingar



I USA har man sedan 1990-talet talat om ett pågående ”kulturkrig” mellan konservativa och reli-
giösa grupper och de med mer liberal eller progressiv åskådning. Det handlar om vilken grupp som 
ska ha rätt att definiera normerna för amerikansk kultur och kontrollen över samhällsinstitutioner. 
Bland annat täcker det in frågor om abort, vapenlagar, könsroller och hbtq-personers rättigheter. 
”Kriget” utkämpas på många olika arenor – allt från lagstiftning och skolors läroplaner till konst och 
underhållning. 

”Kriget” utkämpas på många olika arenor – 
allt från lagstiftning och skolors läroplaner 
till konst och underhållning.

I juni 2022 rev USA:s konservativt dominerade Högsta domstol upp den lag som har garanterat 
aborträtten sedan 1973, och som åtnjöt starkt stöd bland befolkningen. Det har lett till att många 
republikanskt styrda delstater kraftigt har begränsat rätten till abort. Ett tiotal har infört total-
förbud, även vid våldtäkt och incest. Svenska RFSU har varnat för att detta får påverkan globalt 
eftersom det inspirerar och stärker abortmotståndare i hela världen. 

En mängd delstater har även infört lagar som begränsar vad skolor får undervisa om när det gäller 
ras och amerikansk historia. Allt fler böcker avlägsnas från skolbibliotek för att de berör frågor om 
genus, sexualitet eller hudfärg. År 2022 har sett fler fall rapporterade fall av bokcensur än någonsin. 
Motsättningarna i landet är så starka att över 40 procent säger att ett inbördeskrig det närmaste 
decenniet är troligt, enligt en YouGov-enkät i augusti.

Svenska trendspanare menar att kulturkriget har kommit till Sverige, även om det är långt ifrån 
så intensivt som i USA. Det visar sig bland annat i konflikter om offentligt finansierade arenor för 
kulturuttryck och folkbildning. Finansieringen av studieförbund, folkhögskolor och public service 
har i högre grad blivit ifrågasatta. Enligt en analys från Kairos Future är detta för att dessa formar 
berättelsen om vår kultur. Man tror att mindre medel kan komma att avsättas till kulturutövande i 
Sverige i framtiden, för att pengarna sinar och för att politiken blir allt mindre överens om vad som 
är värdefull kultur.

Man har också lyft fram att det blir vanligare att lokalpolitiker lägger sig i samhällsinstitutioners 
verksamhet och historieskrivning. I Sverige har folkvalda normalt tillämpat principen om armlängds 
avstånd inom kulturpolitiken. Men de senaste åren har det varit flera fall av politiker som konkret 
har försökt påverka museer och bibliotek. Enligt en rapport från organisationen Sveriges museer 
2021 har vart fjärde museum någon gång blivit utsatt för försök från politiker eller tjänstepersoner 
att påverka innehållet i utställningar etc.

• Vad innebär det för politiker, tjänstemän och 
invånare om skillnaden mellan privat och 
professionellt luckras upp alltmer?

• Hur vanligt är det med försök till otillbörlig påverkan? 

• Hur kan vi bidra till ett en dialog med medarbetare, invånare 
och företagare som kännetecknas av öppenhet och respekt?
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I Tennessee organiserades bokbränning av bland annat Harry Potter-böckerna i februari 2022.

Amerikanska skolbibliotek avlägsnar allt oftare böcker efter krav från föräldrar 
och intresseorganisationer.  Serie-memoarerna Gender Queer och Maus är två 
böcker som varit kontroversiella.
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4. Teknik
Teknikutvecklingen fungerar som en drivkraft för nya innovationer, 
produkter och lösningar som i sin tur leder till ökad produktivitet 
och ekonomisk tillväxt  Den skapar också stora förändringar 
i samhället genom invånares nya vanor och förväntningar, 
tillsammans med nya typer av företag, affärsmodeller och 
organisationsformer  Från Kungsbackas perspektiv är det 
intressanta med ny teknik vad den betyder för invånares hälsa, 
välfärd och livskvalitet, samt för företagares möjligheter att bedriva 
och utveckla sin verksamhet  Den exponentiella kunskapstillväxten 
och accelererande transformationen ger också Kungsbacka nya 
möjligheter att hitta lösningar på framtidens utmaningar  

Samtidigt som teknik kan erbjuda lösningar kan den också skapa 
problem och kostnader om man inte utgår från målgruppernas 
behov och verksamhetens förutsättningar  Teknik måste dessutom 
kunna vidareutvecklas och förnyas i takt med att behov eller 
förutsättningar förändras  Samordning av tekniksatsningar och 
säkerhet är också nödvändiga delar för att inte hamna i digitala 
återvändsgränder  För att kunna nyttja teknikens möjligheter 
och uppfylla invånares förväntningar är också innovativa och 
medskapande arbetssätt en viktig framgångsfaktor  

Enligt årets rapport Svenskarna och internet känner sig allt fler 
invånare bekväma med att använda nätet för olika samhällstjänster  
Under det senaste året har 85 procent av befolkningen e-handlat 
och 71 procent av befolkningen använder nu mobilt Bank-id varje 
dag  Detta är en ökning med hela 24 procentenheter jämfört med 
2021  Även pensionärerna har blivit mer bekväma med digitala 
nättjänster, men fortfarande säger 65 procent att de har svårt med 
tekniken  Pensionärerna känner sig också mest otrygga på nätet och 
väljer därför bort att näthandla, då de är rädda för att bli lurade  
Ändå är det inte de äldsta som drabbas mest av bedrägerier på 
nätet  Årets undersökning visar att 6 av 10 internetanvändare har 
blivit utsatta för nätbedrägerier eller bedrägeriförsök det senaste 
året  De som drabbas är främst personer mellan 30 och 50 år  

Trots att många uttrycker oro för det digitala livets risker ser de 
flesta ändå positivt på teknikens roll i framtiden. Enligt årets 
undersökning tror flertalet invånare att nya smarta prylar kommer 
att vara till hjälp när det gäller hållbarhet, att förenkla vår vardag 
och göra tillvaron mer bekväm  
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I detta kapitel:
• Akut elbrist och fortsatt centralisering
• Nya kombinationer av teknikområden
• Förväntningar på demokrati och delaktighet 
• Allt snabbare förändringar av kompetensbehov
• Nya möjligheter för markanvändning
• Digital sårbarhet och beroende
• Integritetshot och digital manipulation
• Fokus på proaktiv hälsovård
• Innovation för komplexa utmaningar
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Akut elbrist och fortsatt centralisering
Den ökade digitaliseringen medför att samhället, företag och individer blir alltmer beroende av 
elektroniska kommunikationer. Grundläggande kommunala tjänster som vatten och värme är 
liksom telekommunikation och mer avancerade tjänster helt beroende av digital teknik. Den digi-
tala infrastrukturen står dessutom för en växande andel av energianvändningen och är beroende av 
elförsörjningen för att fungera. Digitaliseringen kommer att driva på användningen av energikrä-
vande molnlagring, artificiell intelligens, sakernas internet och blockkedjor. Detta kommer att skapa 
ytterligare elberoende som kräver en stabil elförsörjning. Idag är samhället mer sårbart än tidigare 
för elavbrott. Det kan handla om allt från driftfel till medvetet sabotage. 

Samtidigt möjliggör digitalisering minskad elförbrukning genom exempelvis minskat resande och 
effektivare transporter. Digitaliseringen kan både vara ett effektivt verktyg och en kraftig broms för 
en klimatsmart värld.

Eftersom digitala lösningar används alltmer för att effektivisera tjänster och verksamheter leder det 
till att system blir mer beroende av varandra. Effektiviseringar innebär ofta ökad centralisering, 
eftersom det finns betydande stordriftsfördelar i att samla verksamheter och funktioner på ett ställe. 
Säkerheten har inte följt med i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela 
samhället blir sårbart för olika cyberhot. På grund av denna utveckling behövs storskaliga satsningar 
på säkerhet.

Kraven på elnäten förväntas öka i takt med att befolkningen växer, bostadsbyggandet fortsätter, 
transportsektorn elektrifieras och att industrier vill expandera. Förändring av beteende är också en 
viktig möjlighet när det handlar om att påverka elkonsumtionen. Att invånare och näringsliv sprider 
ut nyttjandet av elen till timmar med låg förbrukning är exempel på detta. 

Många europeiska länder är till stor del beroende av fossila bränslen för sin elproduktion. Under 
coronapandemin minskade både efterfrågan och produktionen av dessa energikällor. När restrik-
tionerna till slut lättade runtom i Europa hösten 2021 var många av länderna måna om att snabbt 
få fart på ekonomin igen. Nysatsningar och kraftigt ökad produktion i olika branscher samtidigt 
gjorde att efterfrågan på fossila bränslen steg snabbare än tillgången – och därmed priserna. Under 
2022 har energibristen förvärrats ytterligare, då Ryssland kraftigt har minskat sin export av naturgas 
till Europa som svar på sanktioner i samband med kriget i Ukraina. 

Sverige är inte kritiskt beroende av fossila bränslen för elproduktionen, utan får större delen av elen 
från vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Att Sverige ändå påverkas beror på att elen som produ-
ceras hos oss handlas på en gemensam europeisk elmarknad, där elbristen i andra länder driver upp 
priserna. En sänkning av elkonsumtionen på 10 procent skulle sänka elpriset med 50 procent på 

Både enskilda organisationer 
och hela samhället är sårbart 
för olika cyberhot.
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grund av hur nuvarande prismodell fungerar. Av denna anledning har EU uppmanat medlemsländer 
att sänka konsumtionen med minst 5 procent. Sveriges regering har föreslagit att alla myndigheter 
ska genomföra energisparande åtgärder.

Energipriserna beräknas öka ytterligare i vinter. Vad som händer på längre sikt beror på energisats-
ningar och regleringar av prismodeller på EU-nivå och i de olika medlemsländerna. Det beror också 
på hur relationerna med Ryssland utvecklar sig, liksom de allt tydligare effekterna av klimatföränd-
ringarna. För Kungsbacka kommuns del finns ingen enkel lösning vad gäller energieffektivisering 
då kommunens förbrukning länge varit ganska konstant. I dagsläget fokuserar kommunen därför på 
komfortförbrukning såsom värme, ventilation och belysning.

• Hur kan vi minska vårt beroende av el och 
planera för oväntade händelser?

• Hur kan vi minska vår sårbarhet och vårt beroende 
av centrala system och lösningar?

• Hur kan vi minska energianvändning och skapa 
mer klimatsmarta och hållbara lösningar?

Sverige ungefär en femtedel av all el från vindkraftverk. 
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Nya kombinationer av teknikområden
För att skapa det smarta samhället kommer tekniker kombineras och användas på nya, ofta ovän-
tade sätt. Det kan handla om kombinationer av AI, IoT och data, inte minst geodata och öppna 
data. Detta kan skapa överraskande effekter för individer och samhälle. Begreppet disruptiv tekno-
logi används om teknologi som löser ett problem på ett så fördelaktigt sätt att den snabbt tränger 
bort den tidigare teknologin. Samma principer gäller för nya affärsmodeller, där Spotify, Uber och 
Airbnb är tydliga exempel. Utvecklingen sker med allt större hastighet och komplexitet. För att 
hantera detta krävs nya sätt att arbeta med utveckling och digitalisering som är mer gränsöverskri-
dande och innovativa än tidigare.  

Privat och offentlig sektor behöver hitta nya sätt att samarbeta med akademi, nytänkande företag 
och startups. För att öka värdet och nyttan av tekniska lösningar behöver invånare och andra mål-
grupper vara delaktiga i utvecklingsarbetet när det är möjligt. För att skapa en enklare och bättre 
digital helhetsupplevelse för invånare behöver barriärer brytas mellan kommuners olika verksamhe-
ter och användbarhet behöver testas kontinuerligt med olika målgrupper. 

När teknikområden kombineras behöver vi skapa gemensamma riktlinjer för hur tekniken kan 
användas som är juridiskt korrekta och säkra, men även hållbara och etiska. Dialog och ställnings-
taganden om etiskt förhållningssätt behöver hamna tydligare i fokus för att vi ska kunna skapa ett 
framtida samhälle som människor mår bra av att leva i. Digital teknik kan förbättra effektivitet och 
kvalitet för både företag och offentlig sektor. Men en utmaning när teknik införs i snabb takt är 
att dialog och analys av dess effekter på människa och samhälle ofta inte riktigt hinns med. Etiska 
överväganden behöver bli en naturlig del av teknikutvecklingen i varje organisation.   

Det finns ett antal viktiga utvecklingsområden som förväntas påverka samhället på genomgri-
pande sätt. Här följer några av de mest tongivande teknologierna som i olika kombinationer kan få 
avgörande konsekvenser för näringsliv, offentlig förvaltning och individer i hela världen, inklusive 
Sverige och Kungsbacka:

Artificiell intelligens (AI) utvecklar kommunikationen mellan människa och maskin och kan ge 
oss bättre insikter i stora mängder data. Det kommer att finnas överallt och kommer att bidra med 
produktivitet i många branscher, till exempel bidra till förbättrad hälso- och sjukvård, säkrare bilar, 
samt skräddarsydda och billigare produkter och tjänster. Den kan också underlätta tillgången till 
information och utbildning. AI kan göra arbetsplatsen säkrare eftersom robotar kan användas för 
farliga delar av jobb. Myndigheter kan få stor nytta av AI för att minska kostnaderna och skapa nya 
möjligheter inom kollektivtrafik, utbildning, energi och avfallshantering. Demokratin skulle kunna 
stärkas genom att förebygga desinformation. AI kan även användas brottsförebyggande för att 
exempelvis förhindra de allt vanligare cyberattackerna. 

Men det finns också stora utmaningar och en stark oro från både forskare och allmänhet kring 
framtidens användning av AI. Arbetet med globala gemensamma regler och etiska förhållningssätt 
behöver gå snabbare. I annat fall kan AI till exempel användas för ansiktsigenkänning eller profile-
ring av individer på ett sätt som allvarligt kan hota den personliga integriteten. I Kina har tekniken 
använts på detta sätt under ett flertal år. Här är det viktigt att delta i den etiska dialogen och ställa 
krav på vidareutveckling av EU:s reglering av AI och hur den implementeras i praktiken i kommu-
ner.

Sakernas internet (IoT) är ett annat exempel på framtidens möjliga lösningar som kan hjälpa till att 
skapa smartare och mer hållbara samhällen. Det är trådlösa tekniker och system som gör det möjligt 
för fysiska objekt att kommunicera med varandra och med internet. Tekniken kan bidra till bättre 
resursutnyttjanden, förbättrade processer och kan möjliggöra ökad transparens och engagemang 
från invånare. 
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Blockkedjor kan komma att förändra de grundläggande institutioner vårt samhälle vilar på idag. En 
blockkedja är en databas, men istället för att information lagras på en central server som alla använ-
dare kan nå, lagras informationen på flera platser i världen. Tekniken möjliggör säkra transaktioner 
baserat på data som inte går att manipulera, utan att en central myndighet behöver vara garant för 
informationen. En av teknikens största utmaningar är att den har väldigt hög energiförbrukning. 
Bitcoin och andra kryptovalutor bygger på blockkedjeteknik. DAO är också en ny typ av decen-
traliserade organisationer som styrs av ett smart kontrakt på en blockkedja. Det finns ingen central 
ledning eller styrelse och alla beslut tas av en grupp användare. 

Cloud Computing eller molnet innebär att data och program lagras hos en extern leverantör. Denna 
teknik kompletteras alltmer med Edge Computing som innebär att data och program lagras och 
används lokalt på den enhet där de behövs. 

Virtual reality (VR) och augmented reality (AR) är teknik som befinner sig i gränslandet mellan den 
fysiska och den digitala världen och används alltmer inom både underhållning och olika typer av 
produktion. Metaverse är nästa steg i utvecklingen och vissa bedömare tror att tekniken helt kommer 
att förändra mänskliga interaktioner. Tekniken innebär en serie virtuella miljöer. De kan skapas och 
utforskas ihop med andra personer som inte befinner sig på samma fysiska plats, och kan kombine-
ras med VR, AR och nätspel. 

Öppna data är en viktig pusselbit för en 
effektivare och mer innovativ offentlig 
förvaltning.

Användning och delning av data ökar alltmer i samhället eftersom det kan förenkla hantering, 
möjliggöra innovation och skapa samhällsnytta. På grund av den explosionsartade användningen 
av mobiler världen över har det genererats enorma mängder data de senaste åren. När nu sensorer i 
sakernas internet knyter ihop det digitala ekosystemet är det svårt att överblicka hur vi ska hantera 
all data i framtiden. Den som lär sig bemästra och utnyttja data rätt kan få stora fördelar. Data kan 
skapa mycket nytta för både samhälle, invånare och näringsliv, men den kan förstås också missbrukas. 

Information som framställs av offentliga aktörer är en omfattande, diversifierad och värdefull resurs. 
Den data som är fritt tillgänglig och tillhandahålls i användbara och elektroniska format kallas öppna 
data. Den kan skapa stort värde för både Kungsbacka och övriga delar av samhället. Baserat på öppna 
och delade data kan det skapas nya innovativa tjänster, produkter och processer. Det kan också skapa 
förutsättningar för mer distribuerat arbetssätt och tillhandahålla den data som krävs för att träna AI. 
Öppna data är en viktig pusselbit för en effektivare och mer innovativ offentlig förvaltning, men ställer 
också ökade krav på informationssäkerhet. Det förändrade världsläget påverkar synen på datalag-
ring, molntjänster och säkerhet och har ökat behovet av kontroll av data inom EU och Sverige. 

• Hur kan Kungsbacka kommun förbereda sig 
på snabba och oväntade förändringar?

• Hur skulle Kungsbacka kunna få nytta av mer samarbete 
över förvaltningsgränser och med näringsliv och akademi? 

• Hur kan vi arbeta mer innovativt och medskapande? 
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Förväntningar på demokrati och delaktighet 
Digitaliseringen och utbredningen av nya affärsmodeller har resulterat i en samhällsförändring som 
lika mycket är en kulturell som teknologisk förändring. Utvecklingen har tagit ytterligare ett stort 
steg framåt under pandemin och har snabbat på övergången till digitala system, samt skapat nya 
beteenden och värderingar. Nya generationer av invånare, medarbetare och näringsliv kommer att 
ha med sig helt nya förväntningar på kommunens service och det kan få genomgripande konsekven-
ser.

En växande spridning och användning av mobil teknik, AI och andra digitala lösningar gör att våra 
invånare och företagare i högre grad än tidigare förväntar sig enkla, omedelbara och situationsan-
passade lösningar för sina behov. Kundupplevelsen har utvecklats till en allt viktigare faktor för att 
skapa förtroende för myndigheter, institutioner och företag. 

Ett tydligt fenomen är att människors förväntningar sprider sig från ett område till ett annat. En 
invånare förväntar sig samma enkla och smidiga helhetsupplevelse i kontakten med sin kommun 
som när de exempelvis handlar på nätet.

Delaktighet och medskapande är en viktig 
fråga kopplat till värderingar och demokrati, 
men det är också ett arbetssätt som ökar 
kvaliteten på digitala tjänster.

Det får konsekvenser för upplevelsen av kommunens verksamheter liksom för upplevelsen av hur det 
är att leva och bo i Kungsbacka. Utbredningen av digitala tjänster i kombination med möjligheten 
att vara uppkopplad överallt, hela tiden, har snabbt gjort att vi vant oss vid att enkelt kunna uppfylla 
en rad olika behov på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta ställer stora krav på takten i kom-
munens digitalisering och på kvaliteten av invånarens helhetsupplevelse av kommunens service. 

Öppna data skapar förutsättningar för en mängd samhällsnyttiga tjänster och ekonomiska bespa-
ringar. Det kan handla om allt från effektiviseringar inom vården till smarta appar som visar snab-
baste vägen till jobbet. Ändå har Sverige som är ett land i digital framkant halkat långt efter andra 
länder när det handlar om att göra öppna data mer tillgängligt inom offentlig sektor. I den senaste 
internationella jämförelsen från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, 
hamnar vi på plats 32 av 33 länder. Regeringen har nu gett myndigheten för digital förvaltning, 
DIGG, i uppdrag att se till att offentliga organisationer blir bättre på att göra öppna data tillgängligt 
och snart kommer en lag som skärper kraven på alla myndigheter. 

För att hänga med i den snabba digitaliseringen och de allt större kraven som invånare och andra 
ställer på tjänsterna behöver offentlig förvaltning även låta andra parter utveckla lösningar genom 
att tillgängliggöra data på ett säkert sätt.  En möjlighet för att både kunna skapa bättre service och 
arbeta smartare internt är att bättre nyttja all den data Kungsbacka skapar och har tillgång till redan 
idag. För att säkra tillgång till framtida datamängder behöver tillgång till data hanteras som en 
strategisk resurs i avtal med externa leverantörer och samarbetspartners.  
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Delaktighet och medskapande är en viktig fråga kopplat till värderingar och demokrati, men det är 
också ett arbetssätt som ökar kvaliteten på digitala tjänster. Delaktighet förbättrar även kommunens 
utnyttjande av resurser. Arbetssätt som involverar användaren ger smartare och mer användbara 
lösningar vilket gör att fler människor använder de digitala tjänsterna. Att utgå från verkliga behov 
är därför några av de främsta framgångsfaktorerna inom digitalisering. Delaktighet och nya sätt att 
påverka samhällsutvecklingen är också något som invånare i allt större utsträckning förväntar sig.

Förväntningar på digitala lösningar sprider sig från ett område till ett annat.

• Hur kan vi få nytta av digitalisering i vår verksamhet 
samtidigt som vi motverkar digitaliseringens risker?

• Hur kan vi öka delaktigheten och skapa bättre digitala 
helhetsupplevelser för invånare och företagare? 
Finns det data vi kan tillgängliggöra för att skapa 
nytta för kommunen, företag eller invånare?

• Hur kan vi använda datadrivet beslutsfattande 
för att öka samhällsnyttan, samtidigt som vi 
skyddar personliga data och integritet?  
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Allt snabbare förändringar av kompetensbehov
Både skolungdomar och många yrkesgrupper påverkas av förändrade krav på kompetens till följd 
av en snabb teknikomställning och strukturomvandling i näringslivet. Därmed ökar behoven av 
utbildning och kompetensutveckling både bland arbetslösa och dem som redan har ett jobb. Samti-
digt kommer samhällets behov av kompetenser att skifta i allt snabbare takt, vilket ger en övergång 
till det livslånga lärandet. 

Av denna anledning införs det statliga omställningsstudiestödet där pengar kan sökas för både 
arbetsgivare och utbildningsanordnare för att vidareutbilda personal när branschen utvecklas. 
Hållbarhetsområdet och nya distribuerade organisationsformer förväntas också få stor påverkan 
på företag och arbetsmarknad. Allteftersom kraven höjs och skiftar allt snabbare ökar risken är att 
klyftan fortsätter växa mellan de som har och de som inte har ett arbete.

I teknikutvecklingens spår ser vi en ökad 
automatisering på arbetsmarknaden, 
vilket innebär att enkla och rutinartade 
arbetsuppgifter inte längre hanteras av 
människor.. 

I teknikutvecklingens spår ser vi en ökad automatisering på arbetsmarknaden, vilket innebär att 
enkla och rutinartade arbetsuppgifter inte längre hanteras av människor. Det förväntas ingen större 
neddragning av arbetstillfällen i närtid, men förändringen kommer gå desto snabbare när utveck-
lingen hunnit längre. 

Artificiell intelligens som kan generera eget innehåll kommer användas på bred front inom samtliga 
områden. Det kan användas till en mängd skilda saker – exempelvis att skriva kod till mjukvara, 
skynda på läkemedelsutveckling eller till riktad marknadsföring. Denna utveckling kommer också 
att ha en omvälvande effekt på samhället och arbetsmarknad. Tekniken kan dessvärre också använ-
das till sådant som bedrägerier, politisk desinformation eller falska identiteter.

I takt med att specifika arbetsuppgifter automatiseras och nya branscher uppstår skapas nya möj-
ligheter, tjänster och behov. Nya former av arbetsuppgifter och yrkeskategorier utvecklas för att 
hantera alltmer komplexa system och arbetsuppgifter.

Behoven av kompetensutveckling skiftar 
i allt snabbare takt och ökar alltmer 
kraven på ett livslångt lärande.
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Den allt snabbare förändringen när det gäller behov av kompetens ställer stora krav på utbildnings-
sektorn att utbilda rätt kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. Det är redan en utmaning 
att försöka förutse vilken kompetens som kommer att behövas i framtidens arbetsmarknad. Det 
behövs nya arbetssätt inom utbildningssektorn som möjliggör kompetensutveckling för en mer flex-
ibel och agil arbetsstyrka som snabbt kan anpassa sig efter dramatiska svängningar på marknaden. 
Även om många arbetsuppgifter automatiseras och artificiell intelligens sprider sig så krävs kompe-
tens för att hantera, anpassa och utveckla tekniken och dess möjligheter.   

• På vilket sätt kommer förändrade arbetsuppgifter och 
yrkesroller påverka Kungsbacka kommuns verksamhet?

• Hur kan Kungsbacka kommun förbereda sig 
på snabba förändringar när det gäller brist 
på kompetens inom ett visst område?

• Hur kan Kungsbacka hantera kontinuerliga och snabba 
förändringar när det gäller kompetens- och utbildningsbehov?

Nya möjligheter för markanvändning
Användningen av mark förändras långsiktigt med ökad globalisering och digitalisering och det kan 
gå snabbt. Behovet av logistikytor och transport har länge ökat i takt med de växande globala han-
delsströmmarna och en snabb tillväxt inom e-handeln. 

Med ny teknik och digitala lösningar förändras markanvändningen för allt ifrån jordbruk och indu-
stri till handel och infrastruktur. Just nu ses ett ökat behov av ytor för transport och logistik i takt 
med en ökad e-handel, men det kan även innebära ett minskat behov av parkeringsytor och fysiska 
butiker. Allt mindre andel av städernas yta kommer att användas för ytkrävande transporter som bil 
och buss. Många förutspår att när det handlar om att förflytta stora mängder människor kommer 
det att krävas spårbunden kollektivtrafik, under jord i de fall det är möjligt. Centrala delar av en stad 
kan i så fall användas för annat än asfalt.

En ökande mängd varor behöver förflyttas mellan producent och konsument. Även om vi blir bättre på 
att återanvända och återvinna så innebär en ökande befolkningsmängd att vi behöver hantera allt större 
mängd varor, inte bara som nu varor till en affär utan ända hem till invånaren. Detta kommer kräva att 
marknaden och samhället hittar lösningar där transport av varor samordnas i allt större utsträckning.

Markanvändning påverkas också av nya livsmönster för invånare där platsbundenheten minskar allt-
mer och ger större flexibilitet gällande val av plats för boende och arbete. Detta påverkar förstås även 
många företag som kan få tillgång till kompetens på en nationell eller i många fall global arena.  

Allt fler vill bo utanför staden men ta del av stadens utbud, samt kunna jobba i större utsträckning 
från hemorten. Det innebär sannolikt att Göteborgsregionen växer ytterligare. I de fall resor ändå 
görs vill vi kunna ta oss snabbt till arbetsplatsen, vilket kan innebära att snabba resor blir en avgö-
rande fråga. Det kan finnas behov av att förse orterna runt städer med möjligheter att jobba hemi-
från på gemensamma kontor, men utvecklingen kan också ta en annan väg. 

En utmaning är att stora infrastrukturprojekt ofta har långa planeringshorisonter och att mycket 
kan hinna förändras innan de förverkligas. Ett exempel på detta är osäkerheten om hur hushållens 
behov av transport, vatten, el och avfallshantering förändras på lång sikt. 
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Allt färre exploateringar kan göras på jordbruksmark. Detta innebär att fler av Kungsbackas explo-
ateringar om möjligt behöver göras genom att omvandla redan exploaterade områden. Med beräk-
nad befolkningsökning innebär detta även att vi behöver bygga tätare, vilket i sin tur innebär högre 
byggnader i centrala delar. Tätare bebyggelse innebär att ytan mellan husen behöver användas på 
ett mer effektivt sätt än vad som görs idag för att klara hållbarhetsmålen. Grönytor och gaturum 
behöver ha fler funktioner än idag, vilket kräver ett ökat samarbete mellan olika expertisområden 
och intressenter. Exempel på funktionalitet kan vara dagvatten- och skyfallshantering, naturvärden, 
mötesplatser, livsmedelsproduktion, bullerdämpning, luftrening, och temperaturreglering. Men 
även funktionalitet kopplat till mobilitet och energi kan vara aktuellt. Förutom ytorna på marken 
kan även hustaken komma att bli en allt viktigare resurs för de användningsområden som nämns ovan.

Behovet av att se markanvändningen i ett större perspektiv blir allt tydligare, inte minst när det 
gäller kopplingen till vatten. Det som sker på marken uppströms påverkar vattnet nedströms, vilket 
innebär att samarbetet mellan aktörer i olika geografiska områden kommer att behöva utvecklas 
ytterligare. Samtidigt kan synen på vad som är en kommunal angelägenhet komma att förändras. 
Att arrendera jordbruksmark för att skydda vattendrag eller att anlägga våtmarker är idag en relativt 
udda företeelse för en kommun, även om det förekommer. Men genom att policyutvecklingen såväl 
nationellt som på EU-nivå pekar mot naturbaserade lösningar verkar en förändring i mentaliteten 
kunna vara förestående.

Alla val när det gäller markanvändning har för- och nackdelar och det gäller att ha en klar strategi 
för hur hållbarhet, social jämlikhet, ekonomisk utveckling och allt annat hänger ihop när Kungsbacka 
växer. En av de viktigaste förutsättningarna för att klara utmaningarna när det gäller markanvändning 
är att agera på ett långsiktigt och hållbart sätt. De kommuner som äger mycket mark kommer att ha 
betydligt lättare att kunna hantera de frågor och målkonflikter uppstår när befolkningen växer

Tack vare fjärranalys och andra digitala verktyg finns nya möjligheter att förstå hur mark bör använ-
das på ett sätt som maximerar samhällsnyttan. Även om problemet att det ofta finns en motsättning 
mellan den kollektiva nyttan och de enskilda intressena kvarstår. Nya affärs- och finansieringsmo-
deller som kan fördela kostnader och nyttor är en viktig pusselbit för att lösa den ekvationen. Ett 
exempel är kompensationsåtgärder som används allt mer.

• Hur kan vi anpassa markanvändning till klimatsmarta 
lösningar och invånares nya livsmönster?

• Hur kan vi hitta lösningar tillsammans med näringslivet där 
vi kan samordna transport av varor i större utsträckning?

• Hur kan kommunen samarbeta med fastighetsaktörer och 
markägare för att bygga ett hållbart samhälle tillsammans  

Digital sårbarhet och beroende
Teknikutvecklingen innebär inte bara stora möjligheter utan även stora risker och kan göra ett sam-
hälle mycket sårbart på grund av ständigt ökad komplexitet och hopkoppling, inte minst eftersom 
grundläggande funktioner i samhället alltmer drivs av dataflöden och algoritmer. 

Säkerhetspolisen konstaterar att cyberspionage från främmande makt redan idag pågår kontinuerligt 
i Sverige och utgör ett hot mot vårt välstånd och vår demokrati. Det finns också ett flertal fall där 
programmeringskunniga privatpersoner har hackat sig in i exempelvis Teslabilar och kunnat kont-
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rollera bilen genom exempelvis öppna dörrar och tuta. 
En del tekniska lösningar medför en ökad risk att kommunala tjänster låses in i system som kom-
munerna inte själva kan kontrollera fullt ut. Omvärlden har börjat gå mer i riktning mot öppna 
standarder och system, samt mindre tjänster och funktioner. Fördelen med öppnare standarder 
och system är att det ger kommuner ökad handlingsfrihet och möjliggör ofta ett mer agilt sätt att 
vidareutveckla. Det blir också i regel enklare att byta leverantör, göra integrationer och förbättra 
användbarheten för både interna användare och invånare. Centrala system med stora mängder data 
från många olika aktörer är också attraktiva mål för intrång i och kapningar, vilket ökar risken för 
att inloggningsuppgifter och annan viktig information stjäls. 

Vi lever i ett samhälle som alltmer förlitar sig på digitala lösningar som ska fungera utan avbrott 
eller krångel. Digitaliseringen har bidragit till bättre tjänster och en enklare vardag men också i för-
längningen till ökade risker och en ökad sårbarhet på en rad områden. Offentliga sektorn viktigaste 
uppdrag behöver kunna genomföras även om tekniska och digitala lösningar inte fungerar.

Kommuner är sårbara på flera sätt och det finns flera internationella exempel på cyberattacker där 
hackare försöker utpressa städer på pengar efter att ha kapat eller stängt ner datorsystem med följd 
att exempelvis varken löner eller räkningar kunnat betalas. Svenska kommuner är lika attraktiva 
mål. Sjukvården har de senaste åren blivit ett allt vanligare mål för utpressning. MSB, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, har varnat för den hotbild som finns mot Sverige och har tagit 
fram rekommendationer som kan användas för att skydda sig mot utpressningsprogram. 

Medvetenheten om samhällets sårbarhet har ökat, men det kommer att kräva ett globalt samarbete 
för skapa lagar och regler som kan reglera den tekniska utvecklingen som går i hisnande fart. Det 
kräver också samarbete inom EU och mellan myndigheter för att kunna ställa gemensamma krav på 
alla aktörer inom den digitala arenan. Inte minst krävs gemensamma krafter för att påverka de mest 
dominerande bolagen i världen, som Google, Apple, Facebook, Microsoft och Amazon.

Länge har möjligheterna att nyttja amerikanska molntjänster diskuterats, med hänsyn till osäker-
het kring hur amerikansk underrättelsetjänst får tillgång till den data som lagras därigenom. Efter 
att Skatteverket och Kronofogden i våras ratade Microsoft Teams som ny videokonferenslösning 
med motiveringen att det inte går att använda amerikanska molntjänster på grund av amerikanska 
övervakningslagar, så har ett arbete om att hitta ett alternativ tagit vid. Projektet går under namnet 
Digital samarbetsplattform för offentlig sektor och har skapat stort intresse från myndigheter. Syftet 
med arbetet är att hitta ett alternativ till Teams, ett modernt verktyg för agila arbetssätt med en 
mötestjänst, dokumenthantering, whiteboard och motsvarande funktioner.  

Samtidigt som arbetet pågår har det nya dataavtalet mellan USA och EU nu signerats av båda 
parter. Det är tänkt att ge ett starkare rättsskydd som ska göra det möjligt för verksamheter i EU att 
känna sig trygga med de amerikanska molntjänsterna. Avtalet beräknas nu ta cirka sex månader för 
att godkännas på EU-nivå.

• Hur kan vi arbeta med digitalisering för att 
minska risken att vår digitala infrastruktur och 
samhällets grundläggande funktioner hotas?

• Hur kan vi minska risken för cyberattacker och 
öka den digitala tryggheten för invånare?

• Hur skulle vi klara att genomföra våra viktigaste uppdrag i en 
miljö där våra tekniska och digitala lösningar slutat fungera?
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Integritetshot och digital manipulation
Tekniska innovationer har de senaste åren skapat fördelar vi inte vill leva utan, men också oväntade 
långsiktiga konsekvenser som inte alltid är positiva. Därför är det oerhört viktigt att både invånare, 
forskare, näringsliv och offentlig förvaltning engagera sig mer i etiska frågor och att det finns en 
kontinuerlig dialog kring konsekvenser för att kunna styra den fortsatta teknikutvecklingen. 
De senaste åren har vi exempelvis sett hur internet och sociala medier i allt större utsträckning har 
skapat tydliga hot mot demokratin genom att bidra till spridning av desinformation och polarise-
ringar i samhället. Under 2021 stängde 34 länder av internet i försök att kontrollera invånarna vid 
totalt 182 tillfällen. 

Ny teknik har också skapat kraftfulla verktyg för massövervakning som har stor påverkan på männ-
iskors integritet. Teknik för ansiktsigenkänning används i allt högre grad till allt från att övervaka 
våra samhällen till att öppna porten till bostaden eller komma in på sin arbetsplats. Tekniken kan 
bidra till ökad trygghet men även innebära ett allvarligt hot mot den personliga integriteten och 
individers grundläggande rättigheter. Tekniken för ansiktsigenkänning skiljer sig från vanliga över-
vakningskameror genom att kamerorna matchar den iakttagna mot en databas med bilder, ibland 
från sociala medier. En ytterligare teknik för att identifiera människor är analys av rörelsemönster, 
vilket anses mer träffsäkert än ansiktsigenkänning. 

Denna teknik används redan idag i Kinas sociala kreditsystem. Där får kinesiska medborgare poäng 
beroende på hur de beter sig. Har de gått mot rött ljus, shoppat för mycket, umgåtts med “fel” perso-
ner eller skrivit regimkritiska inlägg på sociala medier får de minuspoäng. Detta kan leda till att de 
inte får studera på universitet, köpa fastighet, använda dejting-appar eller köpa tåg- och flygbiljetter. 

Med fler digitala, uppkopplade och integrerade tjänster och varor ökar också det digitala beroendet, 
på samhällsnivå men även för individen. En förändrad arena för brottslighet innebär nya risker, där 
digitaliseringen ökat möjligheterna för id-kapning, hackning, samt övertagande och styrning av 
uppkopplade enheter såväl som tjänster. Dessa risker ökar också med satsningarna på smarta och 
uppkopplade städer, vilka förväntas accelerera med införandet av 5G teknik i mobilnäten.

Nya sätt att använda teknik erbjuder idag människor så enastående möjligheter och fördelar att tek-
niken upplevs som oumbärlig för både individer och samhällen. Det gör att det är nästan omöjligt 
att få utvecklingen att bromsa in för att hinna bygga de lagar och gemensamma etiska riktlinjer som 
behövs för att skapa det långsiktigt hållbara samhälle som människor mår bra av i framtiden.

För att minska sårbarheten krävs både ett 
kulturskifte och större medvetenhet om hur 
individen kan agera och skydda sig.  

Människor lämnar idag över kontrollen över sin data till datorsystem som registrerar personliga 
preferenser, åsikter, vanor och detaljerade uppgifter om relationer till andra människor. Det handlar 
även om makten över våra pengar och information om vår hälsa. Mjukvara har kontroll över kritisk 
infrastruktur, vård och krigsmateriel, ibland utan att vi har exakt kontroll över vem eller vilka som 
kontrollerar systemen. Flertalet människor i Sverige och världen lämnar dagligen över sin data till 
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ett fåtal ledande bolag som dominerar marknaden och är beroende av ett flöde av data för att bedriva 
och utveckla sin verksamhet. Intresseorganisationer, auktoritära stater och vinstdrivande företag 
använder redan idag kampanjer och artificiell intelligens för att effektivt påverka sina målgrupper att 
ta emot just deras version av verkligheten som vetenskapliga fakta.   

Med deepfake-teknologi ökat möjligheterna att påverka ytterligare med manipulerat filmmaterial 
som presenteras som fakta. Teknologin förbättras ständigt och det blir allt svårare att upptäcka 
manipulerat material online. Detta innebär att en stor del mediekonsumenter omedvetet exponeras 
för tekniken när de använder sociala medier. 

De risker som privatpersoner utsätts för när det gäller digitala sårbarheten har också skapat rädsla 
hos många grupper invånare. De väljer därför att helt stå utanför det digitala samhället, vilket gör 
att de inte har möjlighet att ta del av samhällets tjänster och utbud. 

För att minska sårbarheten krävs både ett kulturskifte och större medvetenhet om hur individen kan 
agera och skydda sig. Här har både utbildningsverksamhet och Kungsbackas som arbetsgivare en 
viktig roll. Ett annat viktigt arbete är att handskas respektfullt med medborgarnas personuppgifter 
så att de inte hamnar sammanhang där enskilda kan utsättas för diskriminering, påverkansförsök 
eller kapning av identitet.

• Hur kan vi skapa större medvetenhet och 
kunskaper hos medarbetare, invånare och 
företagare om hur det går att skydda sig?

• Hur kan vi förutse och motverka långsiktiga negativa 
konsekvenser av människors användning av teknik?

• Hur kan vi bidra till att skydda demokratin från spridning 
av desinformation och polariseringar i samhället?

Teknik för ansiktsigenkänning används i allt högre 
grad till allt från att övervaka våra samhällen till 
att öppna porten till bostaden eller komma in på 
sin arbetsplats.
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Fokus på proaktiv hälsovård
Samhällets kostnader för ohälsa i Sverige ökar har ökat alltmer de senaste åren. En stor del av dessa 
kostnader skulle kunna undvikas genom att öka investeringar i proaktiv hälsa. Det handlar om 
hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, mindre stress, undvikande av rökning och alkohol, en god 
arbetsmiljö och ett meningsfullt liv. De digitala möjligheterna inom vården växer och förändringen 
drivs på av teknisk innovation, demografiska förändringar, förändrade beteenden och högre krav på 
tillgänglighet och service. 

Rätt använd kan digital teknik ge nya möjligheter för både patienter, vården och samhället i stort. 
Oftast är utmaningen inte tekniken, utan ändrade arbetssätt för att dra nytta av nya tekniska möj-
ligheter. Detta kräver ett utvecklingsarbete där man utgå ifrån patientens upplevelse, samtidigt som 
verksamhetens sakkunskap tas tillvara. Individens data måste skyddas på bästa sätt, samtidigt som 
inflytandet över den egna hälsan och vårdval behöver ökas. Den senaste tiden har det uppmärksam-
mats att Sverige fortfarande saknar nationella riktlinjer när det gäller val av system inom vården, till 
skillnad från våra nordiska och baltiska grannländer. Detta gör att stora resurser går åt till systemut-
veckling och försvårar hantering av data, användbarhet och patientsäkerhet.   

Distans- eller egenövervakning är ett område som blir allt viktigare inom vården. Det innebär en 
möjlighet för vårdpersonal att övervaka hälsan hos patienter som befinner sig hemma med olika 
typer av digitala sensorer.  Det möjliggör också ett mer proaktivt arbetssätt, som handlar mer om att 
behålla en god hälsa så länge som möjligt, än att bota först när sjukdom har uppstått. En konsekvens 
av detta kan bli större fokus vid individens ansvar för sin egen hälsa. 
Samarbeten mellan privata aktörer och offentliga myndigheter blir allt vanligare, och därför blir det 
viktigare att sätta upp tydliga riktlinjer kring användning och hantering av data. Ett exempel är ett 
samarbete mellan Sahlgrenska Science Park, Gothia Forum, Innovationsslussen och Apple. Projek-
tet handlar om att utforska hur vårdpersonal kan ge snabb och individanpassad patientvård tack vare 
direkttillgång till patientdata via Apple Watch.

En annan fråga relaterad till teknik och hälsa är att vi de senaste åren har sett en ökad medvetenhet 
om hur sociala medier påverkar människors välbefinnande, speciellt ungdomar. Facebook/Metas 
egna undersökningar har visat att deras tjänst Instagram inverkar negativt på användarnas mentala 
hälsa. Undersökningar visar också att trots att många tonåringar upplever att de inte mår psykiskt 
bra av appen känner de sig tvingade att fortsätta använda den.

Om vi får bukt med de hinder som finns öppnar sig en rad möjligheter för digitaliseringen att fung-
era som omvälvande kraft inom vård och omsorg. Det handlar exempelvis om hur vi kan hantera 
den ökande förekomsten av mental ohälsa med hjälp av applikationer, uppnå större jämlikhet i såväl 
vårdkonsumtion som hälsa med hjälp av data, om hur vi kan ta till vara patienters kunskaper och 
förmåga med hjälp av öppna informationssystem, och om hur automatiseringen kan minska admi-
nistrationstid och skapa mer utrymme för personal att få mer tid för patienter.

• Hur kan vi bättre använda digitalisering för att arbeta 
proaktivt med vård genom att ta till vara verksamhetens 
kunskaper och utgå ifrån patientens upplevelse?

• Hur kan vi samarbeta med privata aktörer och dra nytta av 
teknik samtidigt som vi skyddar individens data och integritet?

• Hur kan automatiseringen bidra till att ge mer utrymme 
för mänsklig kontakt inom vård och omsorg? 

64 Kungsbacka i världen 2022

4. Teknik



Innovation för komplexa utmaningar
Allt fler myndigheter inser att de behöver utveckla innovationsförmågan i sin egen verksamhet för 
att hantera den komplexa samhällsutvecklingen, vara effektiva och möta invånares nya vanor och 
förväntningar. Det handlar bland annat om att ställa om till en hållbar verksamhet och anpassa 
verksamheten till den demografiska utvecklingen. Allt detta med knappa resurser. Kommuner och 
regioner spelar en nyckelroll i omställningen av samhället. Många myndigheter har börjat använda 
metoder för att involvera invånare och fler samarbetspartners. Ett exempel är att allt fler myndig-
heter skapar så kallade verklighetslabb, där medarbetare ska kunna testa och undersöka framtidens 
metoder, processer och teknik under verklighetsnära och säkra förhållanden.

Enligt den senaste Svenskarna och internet-undersökningen har invånare stora förväntningar på ny 
teknik. De förväntar sig att tekniken ska hjälpa oss att bli mer klimatsmarta, förebygga sjukdom och 
ensamhet, samt underhålla oss på helt nya nivåer. Den service som Kungsbacka kommun erbjuder 
måste motsvara samhällets och invånares ständigt förändrade behov och efterfrågan i vardagen.

Myndigheter skapar verklighetslabb, där 
medarbetare testar framtidens processer och 
teknik under verklighetsnära förhållanden. 

För vårt framtida välstånd krävs innovation inom alla samhällsområden. Förmågan till ständig 
förnyelse inom privat, ideell och offentlig sektor är grunden till att Sverige anses vara ett av världens 
mest innovativa länder. Men många myndigheter upplever den egna kulturen som ett hinder. För att 
lyckas med sin verksamhet även i framtiden krävs en ledning som har innovation högt på agendan 
och driver på utvecklingen, men som också involverar hela organisationen i tanke och handling. 

Den snabba tekniska utvecklingen ger oss hopp om lösningar på stora utmaningar som både världen 
och Kungsbacka står inför, men den ställer oss också inför viktiga nya vägval. Ingen vet exakt vilken 
riktning utvecklingen kommer att ta. Men vi vet att det är nödvändigt att vara så påläst och förbe-
redd som möjligt för att Kungsbackas verksamheter ska kunna ta beslut om framtida vägval. Inno-
vationsmetodik, tjänstedesign och agilt utvecklingsarbete där man utgår från användarens behov är 
nödvändiga för att klara framtidens snabba och omvälvande förändringar. 

Ett ökat samarbete över verksamhetsgränser är också en viktig möjliggörare, eftersom invånare i allt 
större utsträckning förväntar sig en helhetsupplevelse där alla tjänster integreras på ett sömlöst sätt. 
Digitalisering påverkar hela organisationers värdekedjor och flera av dess grundläggande funktioner. 
För att transformera offentlig sektor måste processer, organisation, arbetssätt och kultur genomgå 
stora förändringar. För att lyckas krävs en mer flexibel och dynamisk organisation än vi är vana vid, 
samt en kultur som möjliggör och inspirerar till innovation. 

• Hur kan en verksamhet som är inriktad på trygg 
myndighetsutövning i effektiva processer samtidigt bli bra 
på att våga experimentera, testa och öppna upp för dialog?

• Hur kan vi bli bättre använda delaktighet och 
medskapande när vi utvecklar vår service?

• Hur kan vi arbeta mer proaktivt och 
uppsökande kring samhällsutmaningar?
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5. Globalisering
Globalisering innebär en ökad sammankoppling mellan länder, med ökat 
ömsesidigt beroende  Den har varit en avgörande drivkraft för välståndsökningen 
i världen under de senaste årtiondena  Men globaliseringen har också bidragit 
till att många människor har känt en växande osäkerhet om framtiden  Det 
har skapat en motreaktion som förstärkts i spåren av coronapandemin  En del 
bedömare menar att det pågår en avglobalisering, men flera av globaliseringens 
drivkrafter ser ut att bestå även om förutsättningarna har förändrats  Borta är 
i alla fall den förbehållslösa tron på globalisering och stordrift  Vi ser också hur 
fokus på det lokala och regionala växer och kombineras med det globala för att 
skapa så kallade glokala effekter och utveckling. 

Oavsett hur globaliseringen omformas eller avtar så har Kungsbacka kommit 
närmare omvärlden och världen närmat sig Kungsbacka, både ekonomiskt, 
kulturellt och politiskt  Stadens befolkning blir alltmer heterogen och behovet 
av tjänster som efterfrågas av kommunen förändras  Samtidigt som det lokala 
näringslivet ges nya export- och affärsmöjligheter utsätts Kungsbackas näringsliv 
för allt större konkurrens och högre krav  

Även om globaliseringen bidragit till vårt välstånd de senaste decennierna kan 
den också uppfattas som ett hot mot våra företag och våra invånares livsvillkor  
Ett exempel på detta är att lokala företag får allt tydligare konkurrens av 
e-handel från Kina eller USA  Ett annat exempel är globaliseringens tydliga 
påverkan på informationssäkerhet, personlig integritet och människors tolkningar 
kring vad som pågår i samhälle  På detta sätt kommer den globala utvecklingen 
fortsätta att driva teknologisk utveckling och människors värderingar  
Amerikanska, kinesiska och ryska influenser påverkar också Sverige. Samtidigt 
pågår nationella satsningar och samarbeten inom EU för att begränsa de 
negativa effekterna av globalisering såsom desinformation, it-attacker och annan 
internationell brottslighet 

Coronapandemin har blottlagt de sårbarheter som de senaste decenniernas 
ständigt ökande globala beroende har skapat  Förutom de direkta och förödande 
effekterna av pandemin på människors hälsa och påverkan på de som arbetade 
inom vården, uppstod många andra allvarliga konsekvenser för samhällen över 
hela världen  Det kunde handla om personalbrist inom jordbruket, orsakat av 
att hela befolkningar hade satts i karantän och gränser stängts. Godstrafik 
drabbades av allvarliga störningar på grund av stängda gränser, personalbrist och 
konkurser  Marknader för livsmedel rubbades  Detta orsakade att vissa livsmedel 
förstördes på grund av brist på efterfrågan, samtidigt som det rapporterades om 
brist på andra livsmedel 
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I detta kapitel:
• Beroendet av andra länder omvärderas
• Nya tillitszoner enar och splittrar
• Nationell säkerhet och självförsörjning
• Oväntade utmaningar från nya affärsmodeller
• Etik och juridik på efterkälken
• Geografiskt oberoende arbetsmarknad
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Beroendet av andra länder omvärderas
Globaliseringen har förändrat den ekonomiska världsordningen. Nyligen industrialiserade länder 
och utvecklingsländer har utvecklats till viktiga marknader och bidrar i hög grad till den globala 
ekonomiska tillväxten. Många länder som tidigare till största delen tillverkade produkter för export 
till industriländer har själva utvecklats till nya marknader. Särskilt i nyligen industrialiserade länder 
närmar sig köpkraften den som finns i industriländer – med stigande efterfrågan på konsumentpro-
dukter som följd.

Men den senaste tiden har Sverige, liksom många länder och företag, tvingats omvärdera beroendet 
av aktörer i andra länder och av andra länder i stort. Vi tvingas göra nya analyser kring tillverkning 
och verkstadsaktivitet utomlands. Ett flertal länder påverkas direkt genom att både Ukraina och 
Ryssland är väldigt stora exportörer av vete. Konflikten har lett till svält på grund av begränsad 
export av spannmål, bland annat i afrikanska länder.

En process mot att bygga upp verksamhet på hemmaplan sattes i gång redan under pandemin, då 
stora störningar i produktions- och leveranskedjor skapade stora problem över hela världen. Denna 
process kommer att intensifieras.

Men även om den ryska invasionen kan få världens länder att sluta sig från omvärlden, så finns det 
positiva aspekter av utvecklingen. På de europeiska och asiatiska energimarknaderna har koleld-
ningen gått uppåt då länder försöker göra sig mindre beroende av rysk olja och gas. De högre energi-
priserna som detta har resulterat i har också gjort förnybara alternativ mer konkurrenskraftiga. 

• Hur påverkas Kungsbackas verksamheter och 
näringsliv av en bromsad globalisering?

• Hur påverkas Kungsbackas invånare av utvecklingen?

• Hur kan beroendet av andra länder minskas, utan att 
det drabbar invånare, verksamhet och näringsliv?

Nya tillitszoner enar och splittrar
Globalisering präglar fortfarande världen och Sverige i hög grad och har inneburit att Kungsbacka 
blivit mer beroende av omvärlden. Det har medfört många fördelar men också ökad sårbarhet på 
en rad områden. I kombination med allt snabbare digital utveckling ges stora möjligheter att skapa 
nätverk och gemenskaper oberoende av geografi, språk och kultur. Detta skapar även kopplingar till 
platser bortom det geografiska närområdet och snabbar på spridningen av globala trender och feno-
men lokalt, samtidigt som möjligheter att nå en global marknad öppnar sig för det lokala näringsli-
vet. 

Men Rysslands anfallskrig och globala maktambitioner har haft stor påverkan på länders relationer 
och handelsflöden. I stället för gränslös globalisering har nya zoner för tillit skapats mellan länder. 
Exempelvis har flertalet länder i Europa enats och samarbete med USA har fördjupats. Samtidigt 
har en splittring skett mellan å ena sidan Europa och USA, å andra sidan Ryssland och de länder 
som inte fördömt de ryska aggressionerna. Denna effekt tror många bedömare kommer att påverka 
relationer och samarbeten i världen i många decennier framåt. 

Rysslands nya maktambitioner samt Kina och Indiens ökade inflytande har utmanat USA:s domi-
nans. USA:s ekonomiska och kulturella maktställning hotas av Asien. Det har också blivit allt 
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tydligare hur ojämn den politiska och ekonomiska makten är i världen.

När pandemier och krig slår mot globalisering tar samarbeten och handelsflöden nya vägar. Inom 
tillitszonerna enas länder på ett sätt som vi inte sett tidigare, vilket ger förutsättningar för dessa 
samarbeten att öka och fördjupas. Utvecklingen skapar både utmaningar och möjligheter för Kungs-
backas näringsliv såväl som för kommunens verksamhet.   

• Hur påverkar globalisering Kungsbackas invånare?

• Vilka av Kungsbackas verksamhetsområden kan 
påverkas av det ökade globala beroendet?

• Hur påverkas Kungsbackas näringsliv av globalisering?
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Nationell säkerhet och självförsörjning 
Omvärldens kraftiga reaktioner mot Ryssland efter anfallskriget mot Ukraina har skapat en ny typ 
av järnridå. Ekonomiska konsekvenser har drivit länder och företag att alltmer öka sin självförsörj-
ning. För många svenska företag har importproblemen ökat, vilket fått ett flertal att öka sin lager-
hållning eller flytta hem produktion för att undvika problem med brutna leveranskedjor. 

Inom Europa har vi sett många tecken på hur globalisering kan gå i vågor och hur motkrafter kan växa 
fram. Brexit, Storbritanniens utträde ur EU, som slutligen blev verklighet 1 februari 2020, kan ses som 
ett exempel på det. Brexit har i sin tur skapat motreaktioner och mobiliserat förändringskrafter för de 
nationer som formellt tillhör Storbritanniens samarbetssfär. Drottning Elizabeths bortgång och det 
påföljande tronskiftet i september 2022 kan innebära ytterligare problem för det brittiska samväldets 
sammanhållning. Samväldet omfattar mer än en tredjedel av jordens landyta och har en total befolk-
ning på över 2 miljarder invånare. Det återstår att se om de forna brittiska kolonierna kommer uppleva 
samarbetet som relevant eller betrakta det som en relik från en förlorad värld. I det senare fallet kan det 
få stora konsekvenser för både Storbritannien och den globala politiska scenen. 

I Sverige ser vi idag motkrafter till globalisering som ökad protektionism, nationalism och främ-
lingsfientlighet. Vi ser också en verklighet där det är nödvändigt med större fokus på nationell 
säkerhet och självförsörjning. Maktbalansen i världen håller på att ändras. Kina och andra asiatiska 
länder flyttar fram sina positioner och Ryssland utgör en osäkerhetsfaktor. Priserna på el och driv-
medel har påverkats och utbudet av spannmål har minskat, vilket har drivit upp priserna internatio-
nellt. Invasionen påverkar också inflation och räntelägen världen över, i en tid av redan påfrestande 
ekonomiska förutsättningar i många länder. Sammanfattningsvis har vikten av att bygga upp en 
nationell och kommunal verksamhet som bättre kan hantera framtida, globala kriser har inte varit så 
tydlig på många decennier. 

• Hur påverkar det ändrade säkerhetsläget 
Kungsbackas invånare?

• Hur kan vi motarbeta ökad protektionism 
och främlingsfientlighet?

• Hur påverkas Kungsbackas näringsliv av det 
ökade fokuset på självförsörjning?

Vi har allt större fokus på nationell 
säkerhet och självförsörjning.
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Oväntade utmaningar från nya affärsmodeller
Ett fåtal amerikanska techbolag dominerar världsmarknaden, styr börsen och har ett stort för-
språng. Tillsammans kontrollerar de molnet där enorma mängder data analyseras och lagras. 
Tekniksprånget under pandemin har bidragit till att stora marknadsaktörer har kunnat stärka sin 
redan dominerande ställning. Detta har mynnat ut i en ökad debatt i Europa och Nordamerika om 
effekterna av de globala teknikföretagens växande dominans i världsekonomin. 

Det handlar dels om behovet av en ökad reglering av företagens verksamhet för att säkra skattein-
täkter och arbetsvillkor. Men också om en oro för att innovations- och produktivitetstillväxt ska 
hämmas när ett litet antal stora företag kan begränsa den fria konkurrensen genom sin monopollik-
nande ställning på marknaden. Det finns också farhågor att de dominerande företagen ska äga den 
digitala infrastruktur som vårt framtida samhälle kommer att vara beroende av för att fungera. Det 
möjliggör också nya smarta affärsmodeller som offentlig förvaltning tvingas anpassa sig till, men 
som också kan skapa stor nytta.   

I snabb takt kommer nya smarta 
affärsmodeller som offentlig förvaltning 
tvingas anpassa sig till, men som också kan 
skapa stor nytta.

Kombinationen av de senaste decenniernas globalisering och den snabba teknikutvecklingen har 
skapat en situation där nya affärsmodeller oväntat snabbt kan förändra förutsättningarna för företag, 
kommun och invånare i Kungsbacka. Förändringar i ett land kan också få effekter långt därifrån. Det 
kan handla om att mjukvara som finns i teknisk utrustning tillverkad i Kina fungerar på sätt som krän-
ker integriteten hos svenska medborgare. Desinformation från ryska statskontrollerade kanaler i sociala 
medier påverkar svenska målgrupper. Förändringarna i aborträtten i USA gör att fertilitetsappar måste 
försöka hitta sätt att skydda datalagring och människors integritet utan att bryta amerikanska lagar. 

Den allt snabbare digitala utvecklingen på den globala arenan ställer också krav på en likvärdig 
utveckling inom säkerhet. MSB gör bedömningen att gapet mellan digitalisering och säkerhet växer 
både i Sverige och globalt, vilket på sikt riskerar skapa problem för den fortsatta utvecklingen.
För det svenska näringslivet har globaliseringen inneburit både ett ökat utbyte med utlandet och 
ökad konkurrens. Det har lett till billigare varor och tjänster samt bidragit till en högre produkti-
vitet i samhället. Det har skapat både tillgång till nya samarbetspartners och marknader, men även 
sårbarhet genom det ömsesidiga beroendet. 

Ekonomin präglas alltmer av snabbhet och sårbarhet på grund av den ökade globala och digitala 
konkurrensen, vilket talar för att Kungsbackas näringsliv och kommunala verksamhet kommer att 
utmanas av ny teknik, nya medievanor och nya affärsmodeller plötsligt och oväntat. 

• Hur påverkar utvecklingen Kungsbackas invånare?

• Vilka av Kungsbackas verksamhetsområden kan 
påverkas av det ökade globala beroendet?

• Hur påverkas Kungsbackas näringsliv av globalisering?
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Etik och juridik på efterkälken
I den globala kapplöpningen mellan teknik och juridik blir det allt tydligare att tekniken ständig 
ligger långt före. Det blir också smärtsamt tydligt hur nödvändigt det är att intensifiera arbetet 
inom digitalisering när det gäller etik och juridik. Det behövs för att inte Sverige och övriga världen 
ska drabbas av konsekvenser som skulle vara förödande för demokratiska samhällen och individer på 
både kort och lång sikt.  

Vi står mitt i en kapplöpning mellan de som producerar mjukvara på den globala arenan och de som 
arbetar med att utveckla juridiska riktlinjer och lagar för det tekniska området. Det handlar också 
om att skapa medvetenhet och säkerhetskultur bland anställda och invånare. 

Globaliseringen i kombination med vårt ökade beroende av el, digital teknik och ständig uppkopp-
ling innebär också att arenan för brottslighet har vuxit snabbt. Detta innebär nya risker när det 
gäller internationella cyberattacker, såsom övertagande och styrning av uppkopplade enheter. Ris-
kerna kommer fortsätta öka i takt med utveckling av smarta och uppkopplade städer och införande 
av 5G-teknik i mobilnäten. 

Kungsbacka kommuns verksamheter, föreningar, näringsliv och sjukvård är möjliga måltavlor och 
cyberbrott förväntas öka ytterligare i framtiden. Kungsbackas invånare riskerar att drabbas genom 
exempelvis ID-kapning och hackning av digitala bank- eller myndighetstjänster. Medvetenhe-
ten över det digitala samhällets och individens sårbarhet ökar, men i praktiken lämnar flertalet 
människor i Sverige och världen över sin data dagligen. Denna data landar för det mesta hos ett fåtal 
ledande bolag som dominerar och har kontroll över allt fler grundläggande funktioner i samhället.
Säkerhetsrisker är starkt kopplade till den ökade internationaliseringen och globala rörligheten. 
Därför är arbetet som görs inom bland annat inom EU en kritisk framgångsfaktor för att påverka 
riskerna. Ett exempel på detta är ett gemensamt regelverk för användning av AI och förbud mot 
ansiktstigenkänning i övervakning av allmänna platser.

• Hur kan vi minska risker för cyberattacker? 

• Hur kan vi använda ny teknik som AI utan 
att riskera våra invånares integritet?

• Hur kan vi skydda våra invånares data?

Geografiskt oberoende arbetsmarknad
Globalt sett förväntas migrationen öka i framtiden i kölvattnet av ekonomiska skillnader, krig och 
konflikter samt klimatförändringar. Sverige placerar sig väl i internationella jämförelser och är en 
trygg och välmående plats på jorden. Mellan 2020 och 2023 beräknas drygt 200 000 personer söka 
uppehållstillstånd som asylsökande eller anhörig till någon redan boende i landet. Denna invand-
ring skiljer sig från exempelvis arbetskraftsinvandring genom att medföra ett större åtagande för 
både staten och kommunerna. 

Den svenska efterfrågan på arbetskraft beräknas vara störst i hela Europa idag. Samtidigt som 
kompetensbristen är hög går det 2,5 arbetssökande på varje ledigt jobb. Störst är efterfrågan inom 
tekniksektorn och den stora efterfrågan riskerar fördjupa kompetensbristen. Andra faktorer som 
påverkar är att användningen av artificiell intelligens på arbetsplatsen kan leda till att ett stort antal 
arbetstillfällen försvinner. Här kommer utbildning att spela en avgörande roll för att förebygga 
långtidsarbetslöshet och minska bristen på kvalificerad arbetskraft.   
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Kungsbacka har idag många nationaliteter och med denna alltmer heterogena befolkning ökar även 
stadens förbindelser till omvärlden. Med en mer blandad befolkning med bakgrund i fler kulturer 
ändras efterfrågan och utbud av varor och tjänster. Det lokala utbudet jämförs alltmer med globala 
exempel och måttstockar. Det finns en utmaning i att integrera nytillkomna människor på arbets-
marknad och i utbildning, men också stor potential om vi kan dra nytta av ny kompetens, språkkun-
skaper och kulturella erfarenhet som arbetsmarknaden har tillgång till. 

Kungsbacka har idag många nationaliteter 
och med denna alltmer heterogena 
befolkning ökar även stadens förbindelser 
till omvärlden.

Till detta kommer andra förändringar, som övergång till det livslånga lärandet, att många arbets-
uppgifter hanteras av AI, automatisering och nya distribuerade organisationsformer. Sammantaget 
förväntas detta få stor påverkan på företag och arbetsmarknad. Nya digitala stöd för samarbete, 
dialog och workshops har gjort att många arbetsuppgifter kan utföras på distans, vilket också skapar 
möjligheter för arbetsgivare att lösa kompetensbrister på ett mer geografiskt oberoende sätt. 

 

• Hur påverkas Kungsbackas verksamheter 
och näringsliv av förändringarna?

• Behöver vi verka för en större arbetsmarknadsregion? 

• Hur kan vi stärka Kungsbackas internationella attraktionskraft?

Många arbetsuppgifter 
kan utföras på distans.
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Kontakt
Hör gärna av dig om du har frågor, förslag eller allmänna synpunkter på omvärldsanalysen: 
omvarldsanalys@kungsbacka.se
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