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Det kommer en tid då varje nation stannar upp och reflekterar över sin 
framtid. Sådana ögonblick infaller oftast i perioder av nedgång och kris. 
Samhällets förmåga till omprövning och förnyelse sätts därmed på ett 
hårt prov 
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snubbla ner för vilken väg som helst - men inte fri att undvika de 

avgrunder som en vägrar att se 

- Ayn Rand 

 

 

Chansa inte om framtiden, agera nu, utan dröjsmål 
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Inledning  

I omvärldsanalysen redovisas ett urval av övergripande omvärldskrafter som på olika sätt påverkar 

Uppsala län, och oss som bor och verkar här. Grundambitionen är att lyfta fram omvärldskrafter 

som är globala och mer långsiktiga till sin karaktär. Men det är också angeläget att lyfta fram 

aktuella och större skeenden som påverkar dessa: såväl Covid-19-pandemin som kriget i Ukraina 

kom snabbt med omfattande konsekvenser. Kriget i Ukraina har skapat det mest allvarliga 

säkerhetspolitiska läget sedan kalla kriget1, och Covid-19-pandemin är den mest allvarliga globala 

hälsokrisen sedan andra världskriget2.  

Trots dessa kriser är den långsiktiga bedömningen att Uppsala län fortsatt har goda 

framtidsförutsättningar. Men länet kan inte bara förlita sig på ett relativt gott utgångsläge i grunden, 

och sedan passivt vänta på framtiden. Framtida samhällsutveckling, konkurrenskraft och tillväxt 

kräver att en kontinuerlig utveckling och innovation sker hos både offentlig sektor och i näringslivet. 

Både dagens och morgondagens utmaningar, både sådana som går att förutse och sådana som 

kommer mer hastigt, kräver också att vi i länet aktivt förhåller oss till omvärldskrafter och olika 

scenarier, så att vi tillsammans har en strategisk kapacitet att agera, redan på förhand. Detta är 

särskilt angeläget då vissa bedömare menar att vi går in i en tidsera där allvarliga och komplexa 

kriser är mer ständigt förekommande. Ett nytt huvudavsnitt (Säkerhet och kris) finns i årets rapport, 

för att särskilt lyfta fram dessa frågor lite mer ingående. 

Ett flertal av omvärldskrafterna och dess delfaktorer skär igenom och påverkar varandra, i relativt 

intrikata orsaks- och verkansnät. I vissa av texterna beskrivs några av dessa samband, mer för att 

exemplifiera än för att göra en heltäckande korsredovisning.  

På olika sätt berör de redovisade förändringarna i omvärlden vår miljö men även sociala och 

ekonomiska tillstånd i samhället, ofta med ömsesidig påverkan. Agenda 2030 med dess 17 globala 

mål och 169 delmål representerar samtliga dimensioner av hållbarhet. De omvärldskrafter som 

beskrivs är sammantaget relevanta för samtliga mål i Agenda 2030.  

Omvärldskrafterna ska betraktas i den regionala kontexten, utifrån länets egna förutsättningar, och 

med den regionala utvecklingsstrategins (RUS) vision i bakgrunden: Ett gott liv i en nyskapande 

hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft. Det finns stora möjligheter att aktivt förhålla sig 

till dessa omvärldskrafter och trender, att tänka igenom vad de betyder för oss, och med det som 

ett ingångsvärde sedan göra avvägda strategiska vägval inför framtiden.   

  

 

1 Svenska Dagbladet (2022), Allvarligaste läget sedan kalla kriget, artikel publicerad 5 oktober 2022, 

https://www.svd.se/a/Knz1Ry/statsministern-haller-presstraff-efter-motet-med-eu-namnden. 

2 OECD (2020), Boone, Laurence, Global economy faces a tightrope walk to recovery, 10 juni 2020, 

https://www.oecd.org/newsroom/global-economy-faces-a-tightrope-walk-to-recovery.htm 

https://www.svd.se/a/Knz1Ry/statsministern-haller-presstraff-efter-motet-med-eu-namnden
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Metod 

En översiktlig genomgång har skett av olika omvärldsanalyser och underlag från olika 

myndigheter, samt motsvarande genomgång av underlag från bland annat FN, EU och OECD.  

Genomgången har överlag bekräftat giltigheten av 2021 års omvärldsanalys och dess 

övergripande och långsiktiga områden, samt givit möjlighet till vissa uppdateringar och 

kompletteringar.  

Förutom att aspekter kopplade till kriget i Ukraina och Covid-19-pandemin har vävts in under 

respektive relevant huvudrubrik, så finns ett nytt huvudavsnitt (Säkerhet och kris) där dessa kriser 

berörs.  

Utöver de underlags som nämnts ovan, har vissa underlag från specifik forskning, artiklar eller 

andra internationella översikter nyttjats för att komplettera upp och exemplifiera.  

Inom respektive område görs en ansats att ge både ett globalt och nationellt perspektiv. I slutet av 

varje huvudavsnitt ges exempel på några övergripande frågor som kan ställas, för att i den egna 

verksamheten sätta igång en tankeprocess och dialog kring vad respektive omvärldskraft kan 

innebära och hur man vill förhålla sig till den. 

Fakta och bedömningar i texterna är dragna från källmaterialet, och fotnoter används 

genomgående för att hänvisa till de olika källorna, vilket möjliggör transparens och fördjupning.  

De omvärldskrafter som redovisas är på huvudrubriknivå: Säkerhet och kris, Miljö och klimat, 

Globalisering, Demografi, Teknologi, Värderingar, Konkurrens, samt Ekonomi. 
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Säkerhet och kris  
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Ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge 

Även utan exakt kunskap om händelseförlopp och angripare, så upplevdes kriget i Ukraina komma 

närmare Sverige, när angreppet på gasledningarna Nord Stream inträffade i Östersjön under 

september 20223.   

Den svenska regeringen gör bedömningen att Sverige nu befinner sig i det allvarligaste 

säkerhetspolitiska läget sedan kalla kriget och 1980-talet4, något som också Överbefälhavare 

Micael Bydén underströk i ett uttalande den 12 oktober 20225.  

Rysslands intensifierande krig mot Ukraina, som inleddes den 24 februari 2022, är av en 

omfattning som inte har upplevts sedan andra världskriget. Rysslands krig medför ett kraftigt 

försämrat säkerhetspolitiskt läge inte bara i Europa, utan även globalt. Även om Ryssland under en 

längre tid har orsakat ett försämrat säkerhetsläge i Europa, så visar de nu genom sitt agerande – 

ett oprovocerat angrepp på en demokrati – upp en låg tröskel för militär aggression och brott mot 

folkrätten i stor skala. För såväl Sverige som för de europeiska och euroatlantiska länderna och 

organisationerna medför det nya säkerhetspolitiska läget omedelbara, djupgående och långvariga 

konsekvenser. I det euroatlantiska området finns en gemensam uppfattning om hotbilden, vilket 

har avspeglats i både reaktioner, ageranden och stöd till Ukraina.67 

Den 16 maj 2022 fattade Sverige, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om 

medlemskap i Nato. Den svenska Natoansökan ska ses som en direkt följd av Rysslands krig, det 

försämrade säkerhetsläget, gränserna för Natos åtaganden gentemot icke-allierade, samt utifrån 

behovet av att höja tröskeln för militära konflikter i vårt närområde och mot Sverige. Den 27 

september 2022 hade 28 av 30 Natoländer ratificerat Sveriges ansökan.89 

Kriget i Ukraina bedöms hösten 2022 att ha lett till över 30 000 dödade soldater, närmare 6 000 

dödade och 8 000 skadade civila och över 6 miljoner människor på flykt.1011  

Förutom dessa direkta effekter av kriget i Ukraina medför kriget och sanktioner mot Ryssland 

kraftigt störda energi- och livsmedelsmarknader som skapar prisökningar och inflation, 

räntehöjningar och levnadskostnadskriser. Begränsningar i energi-, livsmedels- och gödselexport 

som uppstår på grund av kriget, drabbar utsatta regioner i Afrika och Asien särskilt hårt, där 

 

3 The Guardian (2022), Nord Stream blasts could herald new phase of hybrid war, say EU politicians, artikel publicerad 28 september 

2022, https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/nord-stream-blasts-hybrid-war-eu-russia-sabotage. 

4 Svenska Dagbladet (2022), Allvarligaste läget sedan kalla kriget, artikel publicerad 5 oktober 2022, 

https://www.svd.se/a/Knz1Ry/statsministern-haller-presstraff-efter-motet-med-eu-namnden. 

5 Försvarsmakten (2022), ÖB tar befälet i allvarligt läge, artikel publicerad 12 oktober 2022, 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2022/10/overbefalhavaren-tar-befalet-i-allvarligt-lage/ 

6 Försvarsmakten (2022), MUST Årsöversikt 2021, Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten 

7 Regeringskansliet (2022), Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige, Departementsskrivelse, Ds 2022:7. 

8 Regeringskansliet (2022), Sveriges väg in i Nato, uppdaterad 5 oktober 2022,  https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-

och-nato/sveriges-vag-in-i-nato/ 

9 Regeringskansliet (2022), Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige, Departementsskrivelse, Ds 2022:7. 

10 United Nations (2022), Ukraine: More than 14,000 casualties to date but ‘actual numbers are likely considerably higher', artikel 

publicerad 9 september 2022, https://news.un.org/en/story/2022/09/1126391 

11 New York Times (2022), Thousands of Civilian Deaths and 6.6 Million Refugees: Calculating the Costs of War,  artikel publicerad 24 

augusti 2022, https://www.nytimes.com/2022/08/24/world/europe/russia-ukraine-war-toll.html 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/nord-stream-blasts-hybrid-war-eu-russia-sabotage
https://www.svd.se/a/Knz1Ry/statsministern-haller-presstraff-efter-motet-med-eu-namnden
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2022/10/overbefalhavaren-tar-befalet-i-allvarligt-lage/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-och-nato/sveriges-vag-in-i-nato/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-och-nato/sveriges-vag-in-i-nato/
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126391
https://www.nytimes.com/2022/08/24/world/europe/russia-ukraine-war-toll.html
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bristande leveranser och ökade priser riskerar att medföra ekonomisk kris, hungersnöd och 

följdkonflikter. 12 

Samtidigt som en alltmer fördjupad stormaktskonkurrens finns mellan USA, Kina och Ryssland13, 

menar vissa bedömare att vi nu ser en ny version av det Kalla kriget, där vi ser ett Ryssland som 

återigen utmanar västvärlden militärt, politiskt och ekonomiskt14.  

Hotbilden mot Sverige förstärks av Rysslands aggressioner och det försämrade säkerhetsläget, 

den hårdnade stormaktskonkurrensen, samt viljan och förmågan hos aktörer att söka och 

exploatera sårbarheter i vårt öppna svenska samhälle. Hotbilden mot Sverige blir alltmer komplex 

och är samtidigt politisk, ekonomisk och militär. Ett antagonistiskt agerande mot Sverige kan ske 

både mot civila och militära mål, genom hybridkombinationer av exempelvis ekonomiska 

påtryckningar, desinformation, anonyma cyberattacker och fysiska sabotage eller militära 

maktmedel.15    

Bedömningen att Sverige måste stärka sin förmåga och krisberedskap och Sverige har därför 

återupptagit arbetet med civilt försvar. Samhällets förmåga att förebygga och hantera olika kriser 

bygger på att kommuner, landsting, myndigheter, näringslivet, frivilliga och enskilda har 

nödvändiga förmågor och kunskaper. Det är viktigt att samhällets aktörer i sin beredskap skapar 

flexibilitet för att kunna hantera såväl kända hot och risker som sådana vi ännu inte kan förutse. Att 

återigen bygga upp det civila försvaret är en omfattande uppgift som omfattar alla i samhället.16 

 

Vi befinner oss i en tid av kriser – troligtvis även framöver 

När FN:s Generalsekreterare António Guterres i september 2020 uttalade ”att världen bör se 

Covid-19-pandemin som en generalrepetition för kommande utmaningar”17, kan vi hösten 2022 

tyvärr bara konstatera hur världen präglas av flera samtida globala kriser18, då främst genom en  

fortsatt pågående Covid-19 pandemi, Rysslands invasion av och kriget i Ukraina samt klimatkrisen.  

Kriserna har en global påverkan och ökar genom dess direkta och indirekta effekter våra 

gemensamma sårbarheter, samt att de ger upphov till sammanflätade och underliggande kriser 

inom områden som exempelvis hälsa och dödlighet, tillgång till vatten och livsmedel, försörjnings- 

och leveranskedjor, levnadskostnader och ekonomi, orättvisor och förtryck, samt våldsyttringar och 

nya konfliktytor. Mänskligheten har mött sjukdom, krig och miljöförändringar förut, och det skulle 

vara lätt att avfärda det vi står inför idag som engångsföreteelser. Världen förändras dock 

 

12 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

13 Försvarsmakten (2022), MUST Årsöversikt 2021, Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten 

14 GLOBSEC (2022), Megatrends 2022, rapport, GLOBSEC 

15 Försvarsmakten (2022), MUST Årsöversikt 2021, Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten 

16 MSB (2021), Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap Baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021 

17 Guterres, António (2020), Generalsekreterarens anförande vid FN:s Generalförsamling 22 september 2020, 

https://press.un.org/en/2020/sgsm20267.doc.htm 

18  Canton, Eric (2022), Biträdande chef vid Europeiska Unionens Directorate-General for Research and Innovation, 

inledningsanförande vid webseminarium Navigating multiple crises: lessons for sustainability from Covid-19?, 6 september 2022, 

https://webcast.ec.europa.eu/navigating-multiple-crises-lessons-for-sustainability-from-covid-19 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/
https://press.un.org/en/2020/sgsm20267.doc.htm
https://webcast.ec.europa.eu/navigating-multiple-crises-lessons-for-sustainability-from-covid-19
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fundamentalt genom att mänskligheten står inför allt fler lager av allvarliga kommande kriser, som 

flödar samman och förstärker varandra. 19 20 

När Cisco:s VD Chuck Robbins uttalar ”att navigera ständigt pågående kriser är den nya 

verkligheten” så sätter han ord på det som allt oftare lyfts fram i olika sammanhang av 

representanter från den akademiska världen, näringslivet och från globala 

utvecklingsorganisationer: det finns tecken på att vi befinner oss i en tidsera av ständigt pågående 

och sammanlänkade kriser, och att detta kan ses som det nya normalläget212223242526. 

Detta synsätt bekräftas av till exempel det faktum att antalet naturkatastrofer har ökat tiofaldigt 

sedan 1960-talet och de kommer tätare och med allvarligare konsekvenser2728. Att vi nu står inför 

en 50% risk att någon gång inom de närmaste fem åren temporärt överstiga en 1,5 grads ökning 

av den globala temperaturen jämfört med pre-industriella nivåer, kan också ses som en indikation 

om framtida kriser29.  

Prognoserna för de närmaste decennierna pekar på en fortsatt ökad frekvens av exempelvis 

stormar, översvämningar, torka och bränder – med humanitära katastrofer och hungersnöd, 

konflikter och människor på flykt som följd. Uppskattningsvis en miljard människor bor i regioner 

som inte bedöms ha tillräcklig resiliens för att hantera effekterna av klimatkrisen från och med nu 

till och med 2050.30 

 

Vilka lärdomar kan dras av Covid-19-pandemin och andra kriser? 

Om man kan befara att vi står inför ett normalläge som präglas av mer ständigt pågående kriser, 

vilka lärdomar kan då dras av Covid-19-pandemin och andra kriser, som kan hjälpa oss att öka 

samhällets och vår gemensamma förmåga att förbereda oss inför och hantera framtida kriser? 

 

19 OECD (2022), States of Fragility 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c7fedf5e-en. 

20 United Nations (2022), Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world, Human development report 

2021/2022, United Nations Development Program 

21 Robbins, Chuck (2022), All In, huvudanförande vid Cisco Live Event, 15 juni 2022, https://www.youtube.com/watch?v=_M6I0T2xAzI 

22 McKinsey (2022), Building resilience: The history and future of US crisis management, artikel publicerad 22 augusti 2022, 

https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-

management 

23  Dixson-Declève, Sandrine (2022), Club-of-Rome, Co-president, anförande vid webseminarium, Navigating multiple crises: lessons for 

sustainability from Covid-19?, 6 september 2022, https://webcast.ec.europa.eu/navigating-multiple-crises-lessons-for-sustainability-

from-covid-19 

24 Karjalainen, J, et al (2022), Integrating crisis learning into futures literacy – exploring the “new normal” and imagining post-pandemic 

futures, VOL 30 NO. 2 2022, pp. 47-56, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING FUTURES 

25 Nothhaft, C (2022), Crisis is the New Normal, artikel publicerad  30 mars 2022, European Public Relations Education and Research 

Association, https://euprera.org/2022/03/30/crisis-is-the-new-normal/ 

26 United Nations (2022), Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world, Human development report 

2021/2022, United Nations Development Program 

27 IEP (2020), Ecological Threat Register 2020: Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace, rapport september 2020, 

Institute for Economics & Peace, Sydney. 

28 McKinsey (2022), Building resilience: The history and future of US crisis management, artikel publicerad 22 augusti 2022, 

https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-

management 

29 United Nations (2022), Ensuring SDG Progress amid recurrent crises, 12 juli 2022, UN DESA Policy Brief No. 137. 

30 IEP (2020), Ecological Threat Register 2020: Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace, rapport september 2020, 

Institute for Economics & Peace, Sydney. 

https://doi.org/10.1787/c7fedf5e-en
https://www.youtube.com/watch?v=_M6I0T2xAzI
https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-management
https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-management
https://webcast.ec.europa.eu/navigating-multiple-crises-lessons-for-sustainability-from-covid-19
https://webcast.ec.europa.eu/navigating-multiple-crises-lessons-for-sustainability-from-covid-19
https://euprera.org/2022/03/30/crisis-is-the-new-normal/
https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-management
https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-management
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Under 2022 gick pandemin in på sitt tredje år, och under året har pandemin globalt gått in i ett nytt 

skede. Även om pandemin är kvar och nya varianter väntas träda fram, sker en successiv 

förskjutning från den mer akuta hanteringen till ett mer strukturerat och långsiktigt hållbart arbete 

mot Covid-1931. Sedan den 1 april 2022 klassas inte Covid-19 heller längre som allmänfarlig och 

samhällsfarlig sjukdom i Sverige32.   

Olika iakttagelser och slutsatser börjar nu tydliggöras avseende samhällets förmåga att förutse, 

förebygga, hantera och mildra pandemin som global kris.  

Innan en översikt ges av några av de brister och lärdomar som lyfts fram, är det samtidigt 

angeläget att också konstatera att exempelvis de flesta av OECD:s medlemsländer bedöms ha 

gjort viktiga ansträngningar för att skydda liv och hantera de ekonomiska konsekvenserna av 

pandemin för näringsliv och individer. I olika grad införde regeringar olika restriktioner med relativt 

drastiska begränsningar, och en övergripande iakttagelse är betydelsen av att inför kommande 

globala kriser agera såväl snabbt som i stor skala, samtidigt som grundläggande demokratiska 

värden bevakas, med god transparens och upprätthållen tillit i samhället.33 

Den svenska Coronakommissionen lyfter fram ett antal delar där Sverige lyckades bra i sin 

pandemihantering. Kommissionen lyfter bland annat upp: sjukvårdens förmåga att utöka 

kapaciteten och anpassa verksamheten till pandemin (även om det var med mycket hög 

belastning, inte minst på personal, samt med upparbetande av en vårdskuld genom uppskjuten 

vård); inga onödigt skarpa inskränkningar i invånarnas personliga friheter, samt; ett tydligt 

nationellt ledarskap med snabba och kraftfulla insatser för att möta de ekonomiska effekterna av 

pandemin. 34 

Men även om goda exempel lyfts fram i övergripande utvärderingar och rapporteringar, så 

förefaller ett återkommande tema vara förekomsten av ett antal relativt allvarliga brister och 

misslyckanden som uppmärksammas av olika parter på olika nivåer. Dessa kan förhoppningsvis 

ge fördjupad förståelse, samt bidra till att skapa lärdomar och att utveckla effektivare hantering av 

såväl kommande pandemier som större samhällsstörningar och kriser framöver. 

Det faktum att en pandemi har funnits som en känd global risk i decennier, utan att nödvändiga 

insatser har gjorts för att undvika eller förbereda sig tillräckligt för denna risk, är enligt vissa 

bedömare ett globalt misslyckande i risk- och säkerhetsarbete. I åratal innan pandemin inträffade 

lyftes just en pandemi fram som en av de största globala riskerna, med beskrivning av chockartade 

konsekvenser i miljontals liv, samt för ekonomi och samhälle. Globala aktörer har – förutom att ha 

lyft denna risk – även presenterat konkreta förslag för att förebygga och hantera risken med en 

pandemi likt Covid-19-pandemin. Trots detta var inte tillräckliga åtgärder på plats, vare sig på 

 

31 European Commission (2020),  Covid-19: Commission calls on member states to step up preparedness for the next pandemic phase, 

pressmeddelande 27 april 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2646 

32 Folkhälsomyndigheten (2022), Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg,  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/covid-19-ska-fortsatt-smittsparas-i-vard-och-omsorg 

33 OECD (2021), Government at a Glance 2021, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1c258f55-en 

34 SOU 2022:10, Sverige under pandemin, Slutbetänkande av Coronakommissionen. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2646
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/mars/covid-19-ska-fortsatt-smittsparas-i-vard-och-omsorg
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global eller nationell nivå, varken hos myndigheter, multilaterala samverkansorganisationer, eller 

för den delen, hos näringsliv.3536373839 

Samtidigt som forskning och utrullning av vaccin mot Covid-19 har skett snabbare än något annat 

vaccin i världshistorien, så har distributionen och tillgången till vaccin varit globalt ojämlik. Parallellt 

som de utvecklade länderna överträffar de globala vaccinationsmålen och ger booster-

vaccinationer, konstateras att de lågutvecklade länderna endast ligger på drygt en 11-procentig 

vaccinationsgrad.40 

Internationell samverkan brast i samband med att länder mer såg till sitt eget nationella 

egenintresse än att adressera pandemin som ett gemensamt globalt problem, exempelvis 

avseende tilldelning och distribution av vaccin. Detta misslyckande kan förstås i skenet av bland 

annat svaga internationella samverkansstukturer, ökad geopolitisk konkurrens, samt ökat politiskt 

tryck inom länder att ge lägre prioritet åt globala behov.41 

Den internationella Lancetkommissionen presenterade i september 2022 sina lärdomar inför 

framtiden efter Covid-19-pandemin. Förutom olika delar specifikt kopplade till krismedicin och 

pandemihantering, pekar kommissionen på ett antal globala brister inom ett antal 

krishanteringsområden, bland annat avseende: bristande information och kommunikation; inte 

tillräckligt tidiga eller kraftiga åtgärder; avsaknad av koordination mellan åtgärder och aktörer; 

myndigheters bristande förmåga att förstå och hantera överspillningseffekter från pandemin på 

andra samhällsområden (utöver direkta hälsoeffekter); bristande finansiering och stöd till lägre 

medelinkomstländer; inte tillräckligt god tillgång och jämlik fördelning av nödvändig utrustning, 

medicin och vaccin; oförmåga att hantera systematisk desinformation, samt avsaknad av 

tillräckliga skyddsnät för att skydda utsatta grupper och befolkningar.42 

Den svenska Coronakommissionen konstaterar att samhället och institutioner inte var tillräckligt 

förberedda på pandemin, varken mentalt eller praktiskt, vilket synliggjordes initialt genom 

exempelvis bristande planering, otillräcklig lagerhållning av personlig skyddsutrustning, samt 

bristande tillgång till nödvändig utrustning och kapacitet för smittspårning och testning. Särskilt 

utsatta grupper som de sköra äldre drabbades hårt av pandemin med högre dödstal, innan 

vaccinationer nådde ut. Kommissionen pekar här framförallt på att åtgärder inom 

smittskyddsområdet präglades av senfärdighet och otillräcklighet, men även att strukturella brister 

och otillräcklig överblick över problem och utmaningar försvårade. På ett övergripande plan pekar 

kommissionen på att ett tydligt nationellt ledarskap saknades från regeringen, som för ensidigt 

 

35 Horton, Richard (2020), The Covid-19 Catastrophe: What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again, Polity press, 

Cambridge UK 

36Gates, Bill (2015), The next outbreak? We're not ready, Ted Talks 2015,  

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready/transcript  

37 OECD (2011), Future Global Shocks IMPROVING RISK GOVERNANCE, OECD Reviews of Risk Management Policies  

38 World Economic Forum (2019), Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global 

Economy, White paper, World economic forum in collaboration with Harvard Global Health Institute 

39 MSB (2021), Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap Baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021 

40 G20 (2022), Accelarating Covid-19 Vaccine Deployment - Removing obstacles to increase coverage levels and protect those at high 

risk, G20 report, 20-04-2022, Washington DC. 

41 Welsh, Jennifer M. (2022), International Cooperation Failures in the Face of the COVID-19 Pandemic: Learning from Past Efforts to 

Address Common Threats, American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, Mass. 

42 The Lancet (2022), The Lancet Commission on lessons for the future from the Covid-19 pandemic, publicerad 14 september 2022, 

DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01585- Thttps://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01585-

9/fulltext 

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready/transcript
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01585-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01585-9/fulltext
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förlitade sig på en enda expertmyndighet. Kommissionen lyfter fram generella lärdomar, som 

exempelvis:  

• Stärk den organisatoriska, materiella och mentala beredskapen, med medskick kring att 

planer har ett värde, men att utbildning och regelbunden övning måste komplettera dessa 

• Att våga agera i tid, där man fattar obekväma och kanske kostsamma beslut, ibland på 

osäkra underlag 

• Stärk den rättsliga beredskapen inför kommande pandemier och allvarliga nationella 

samhällsstörningar, där regeringen bör ges ökat utrymme att agera och fatta beslut 

• Stärk regeringens förmåga och kapacitet att leda i en kris, och utred olika sätt att utveckla 

principer, lagstiftning och organisation i detta avseende 

• Eftersträva en öppen, aktiv och tillitsskapande kommunikation gentemot invånarna och 

samhället 

• Inför en Handlingsprincip som komplement till Ansvars-, Närhets- och Likhetsprinciperna 

som grundläggande princip i svensk krisberedskap och krishantering, där en 

Handlingsprincip bygger på att man utifrån den bästa kunskap man har i stunden fattar 

beslut och agerar för att möta en risk eller hantera en kris, även om det innebär att man 

ibland fattar beslut på osäkra underlag 

• Dokumentera och dra lärdomar från krishantering, både löpande och i efterhand.43 

Ett flertal av de lärdomar och brister som pekas ut efter Covid-19-pandemin är sådant som 

återkommande även har lyfts fram i samband med granskningar och utvärderingar av andra kriser 

och samhällsstörningar som har drabbat Sverige i modern tid (exempelvis: 90-talskrisen, Tsunamin 

2004; Finanskrisen 2008-2009; Svininfluensan 2010; Skogsbranden i Västmanland 2014, och 

Flyktingsituationen 2015), eller som har belysts i analyser, rapporter och utredningar som rör 

samhällets mer generella krisberedskap. Brister och utvecklingsområden som återkommer kopplas 

till Förberedelser, Krishantering och Lärdomar.  

Avseende Förberedelser återkommer exempelvis:  

• Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs alltför ofta rutinmässigt  ”vid sidan av” och är inte 

integrerade i mer ordinarie styrning eller verksamhetsanalys och planering 

• Otillräcklig planering 

• Samverkans- och ansvarsfrågor är inte tillräckligt klarlagda gemensamt i förväg, samt 

• Gemensamma övningar genomförs för sällan och med för begränsat scope.  

Avseende Krishantering återkommer exempelvis:  

• Tendens att underskatta krisens omfattning och allvar 

• För senfärdiga och otillräckliga åtgärder   

• Ej tillräckligt snabba och samlade lägesbilder 

• Ej ändamålsenliga strukturer och processer för styrning, samverkan och samordning, samt 

• Suboptimering genom benägenheten att för ensidigt fokusera på sin egen kärnverksamhet 

på bekostnad av nödvändig samverkan med andra aktörer.  

Avseende Lärdomar konstateras återkommande brister och utvecklingspotential avseende att 

löpande dokumentera och göra uppsummeringar under en pågående kris, samt att systematiskt 

 

43 SOU 2022:10, Sverige under pandemin, Slutbetänkande av Coronakommissionen. 
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och strukturerat omhänderta samlade lärdomar efter en kris för att öka förmågan inför kommande 

kriser.44 

 
De systemiska riskerna och kriserna 

Systemiska risker och kriser är en utmaning för samhället generellt att förstå och hantera, inte 

minst för beslutsfattare och samhällsbärande institutioner, då de till del utmanar mer konventionella 

och avgränsade förhållningssätt inom riskanalys, beredskapsplanering och styrning. Systemiska 

risker och kriser begränsas inte till det primära skeendet, utan de sprider sig i kaskader, och 

påverkar system och sektorer (inte sällan långt) utanför det ursprungliga områdets domän. 

Systemiska risker och kriser präglas bland annat av: komplexitet, intrikata orsaks-verkanssamband 

och beroenden, gränsöverskridande effekter, icke-linjär utveckling, oåterkalleliga brytpunkter, samt 

eftersläpning i både hur de uppfattas, regleras och hanteras. Systemiska samband och skeenden 

kan förekomma på såväl övergripande global som på nationell nivå.45 

Även om forskning och kunskap om systemiska risker och kriser har utvecklats under de senaste 

50 åren, så finns ett ökande fokus på dessa frågor under 2000-talet, föranlett av bland annat 

finanskrisen 2008-09 och klimatkrisen. Dagens samhällen är komplexa och sammanlänkade, inte 

minst som en följd av globalisering och modernisering, internationell handel och rörlighet, samt 

digitalisering och teknikutveckling. Detta i kombination med underliggande sårbarheter och 

riskfaktorer (ekologiska, ekonomiska, sociala, verksamhetsmässiga, personliga) ökar 

sannolikheten för systemiska risker och kriser. I en FN-redogörelse av större skeenden med 

systemisk påverkan under de senaste 60 åren, så anges dubbelt så många systemiska skeenden 

de senaste 20 åren, som under de föregående 40 åren. 4647  

Kriget i Ukraina, Covid-19-pandemin och klimatkrisen är alla att betrakta som systemiska risker 

och kriser4849.  

Om Covid-19-pandemins hälsoeffekter kan sägas synliggöra en mer traditionell linjär syn på risk 

och kris, så synliggjordes de systemiska sambanden genom dess efterföljande effekter på andra 

socio-ekonomiska system och exempelvis den kraftiga ekonomiska inbromsningen, kollaps av 

 

44 SOU 1993:16, Nya villkor för ekonomi och politik, Ekonomikommissionens slutbetänkande; Sveriges Riksdag (2006), 

Konstitutionsutskottets betänkande, Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004 (2005/06: 

KU8); SOU 2013:6, Att förebygga och hantera finansiella kriser, Delbetänkande av Finanskriskommittén; MSB och Socialstyrelsen 

(2010), Influensa A(H1N1) 2009 – utvärdering av förberedelser och hantering av pandemin; Regeringen (2015), Rapport från 

Skogsbrandsutredningen, Skogsbrandsutredningens slutredovisning; SOU 2017:12, Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 

2015; Riksrevisionen (2017) , Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015, 2017:4; Riksrevisionen (2008), Regeringen och krisen – 

regeringens krishantering och styrning av samhällets beredskap för allvarliga samhällskriser (RiR 2008:9); Riksrevisionen (2008), 

Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa, (RiR 2008:1); MSB (2018), Nationell risk- och förmågebedömning 2018; MSB 

(2019), Samverkansövningar – lärande och nytta.  SOU 2017:12; MSB (2021), Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap. Baserad på 

MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021; SOU 2021:25, Struktur för ökad motståndskraft. 

45 Schweizer, P.J. (2019), Systemic risks – concepts and challenges for risk governance, JOURNAL OF RISK RESEARCH, 

https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1687574. 

46 Sillmann, J., et al (2022), ISC-UNDRR-RISK KAN Briefing note on systemic risk, Paris, France, International Science Council, DOI: 

10.24948/2022.01 

47 Schweizer, P.J. (2019), Systemic risks – concepts and challenges for risk governance, JOURNAL OF RISK RESEARCH, 

https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1687574. 

48 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

49 European Forum for Disaster Risk Reduction (2021), Covid-19 and Systemic Risk, Panelsamtal, 25 november 2021, 

https://efdrr.undrr.org/covid-19-and-systemic-risk 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/
https://efdrr.undrr.org/covid-19-and-systemic-risk
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branscher, plötslig arbetslöshet, ökande fattigdom och utsatthet, nedstängda leverantörskedjor, 

med mera5051.   

Kriget i Ukraina skapar lidande och orsakar död som en direkt följd av krigshandlingarna på plats, 

samtidigt synliggörs de systemiska följderna av kriget och dess sanktioner i kraftigt störda energi- 

och livsmedelsmarknader som skapar prisökningar och inflation, räntehöjningar, 

levnadskostnadskriser och en begynnande lågkonjunktur. Därtill kommer effekten av att 

begränsningar i energi-, livsmedels- och gödselexport drabbar särskilt hårt utsatta regioner, där 

bristande leveranser och ökade priser riskerar att medföra ekonomisk kollaps, hungersnöd och 

social oro som en följd. 52 

Såväl kriget i Ukraina och Covid-19-pandemin har blottat svagheter i riskarbete och i traditionella 

riskhanteringsstrategier, och pekar på behovet av att fokusera på de globala systemiska riskerna, 

där händelseförlopp hakar i varandra och skapar konsekvenser på systemnivå ur flera perspektiv. 

Förebyggande och förmildrande insatser för systemiska risker måste tänkas och genomföras i flera 

systemiska nivåer och perspektiv. Lärdomar från dessa kriser bör kunna växlas upp för att 

exempelvis bättre kunna hantera klimatkrisen. 5354  

Covid-19-pandemin och klimatförändringarna liknar varandra såtillvida att den värsta skadan 

endast kan undvikas när samhället gör ett gemensamt åtagande om att kraftfullt och tidigt 

agerande mot ett till synes abstrakt hot. Klimatförändringarnas mer långsamma förlopp riskerar att 

medföra att de nödvändiga och kraftfulla åtgärderna dröjer. I pandemins tidiga skede dröjde många 

politiska institutioner och ledare med kraftfulla beslut tills den tidpunkt då det föreföll oundvikligt. 

För både globala virusutbrott och klimatförändringar är fördröjda beslut ödesdigra, då krisförloppen 

följer en icke-linjär dynamik där fördröjda åtgärder leder till proportionerligt mycket värre 

konsekvenser och högre kostnader för verkningsfulla åtgärder. Klimatförändringarna kräver till sin 

natur mer omfattande omställning långt före de mest katastrofala effekterna blir påtagliga.5556 

För att hantera de systemiska riskerna och kriserna, de komplexa samhällsutmaningarna, där 

ingen enskild aktör har ensam rådighet, krävs nya förhållningssätt och arbetssätt, där systemisk 

syn och kunskap, samt utvecklad samverkan är en nödvändig del5758. 

 

 

50 European Forum for Disaster Risk Reduction (2021), Covid-19 and Systemic Risk, Panelsamtal, 25 november 2021, 

https://efdrr.undrr.org/covid-19-and-systemic-risk 

51 United Nations (2022), Ensuring SDG Progress amid recurrent crises, 12 juli 2022, UN DESA Policy Brief No. 137. 

52 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

53 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

54 Trexler, M.  (2020), COVID-19 Has Exposed the Weakness of Traditional Risk Management Strategies, 

https://www.brinknews.com/covid-19-exposes-the-weakness-of-business-global-risk-management-strategies-coronavirus-economic-

impact-companies/ 

55 Funke, Franziska och Klenert, David (2020), Climate change after COVID-19: Harder to defeat politically, easier to tackle 

economically, Publicerad 17 augusti 2020, https://voxeu.org/article/climate-change-after-covid-19 

56 Sillmann, J., et al (2022), ISC-UNDRR-RISK KAN Briefing note on systemic risk, Paris, France, International Science Council, DOI: 

10.24948/2022.01 

57 Sillmann, J., et al (2022), ISC-UNDRR-RISK KAN Briefing note on systemic risk, Paris, France, International Science Council, DOI: 

10.24948/2022.01 

58 SKR (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 
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Social oro och brottslighet 

En bedömning hösten 2022 gör gällande att vi globalt står inför en större risk för sociala 

spänningar och oro än vad vi har gjort de senaste åren. I ett globalt index bedöms över 100 länder 

för närvarande ha en förhöjd risk för social oro i form av demonstrationer och protester, inte sällan 

beroende på ökade levnadskostnader. Det finns indikationer om både ökad frekvens och 

allvarlighet, samt en förhöjd risk för att protester som har sin grund i socio-ekonomiska faktorer kan 

utvecklas till bredare och mer samhällsstörande aktioner riktade mot regeringar och myndigheter.59 

Nationellt kan vi vid olika tillfällen observera uttryck för samhällsoro, som kan vara symptom på en 

global trend av missnöje, orättvisor och växande utanförskap. Historiskt sett följer ofta 

främlingsrädsla och en ökad risk för konflikter när det råder ökade sociala spänningar.60 Under 

våren 2022 uppstod exempelvis flera våldsamma kravaller i Linköping, Norrköping, Örebro, 

Stockholm, Malmö och Landskrona, och mindre orosincidenter på flera orter, i samband med 

högerextremisten Rasmus Paludans manifestationer61.  

Inom Sverige bedömer polisen att det finns 19 särskilt utsatta områden. Dessa områden kan 

kännetecknas av; en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, systematiska hot och 

våldshandlingar under rättsprocesser, att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja 

sitt uppdrag, parallella samhällsstrukturer, extremism, systematiska kränkningar av 

religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och 

rättigheter, samt personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden.62  

Förekomsten av skjutvapenvåld med såväl dödlig som icke-dödlig utgång, har uppmärksammats 

de senaste åren i Sverige, och en ökning av våldet har skett under de senaste tio åren. Det är inte 

en jämn fördelning över landet eller mellan olika grupper/miljöer för detta våld, det finns en tydlig 

koppling mot socioekonomiskt utsatta områden, unga män och kriminella miljöer63. Den svenska 

utvecklingen är oroande, och inte helt lättförklarad, då många andra länder i Europa med samma 

riskfaktorer under samma period har sett en minskning av det dödliga våldet generellt, inklusive 

med skjutvapen. En förklaringsorsak kan vara en särskild dynamik i och mellan de kriminella 

grupperingarna i Sverige, som triggar detta våld. 64   

Polisens nationella bedömning i början av Covid-19-pandemin var att den riskerade att få negativa 

konsekvenser för brottsutvecklingen, inte minst i utsatta områden som bedöms drabbas hårdare av 

en omfattande lågkonjunktur, där ekonomisk utsatthet förutspåddes kunna förvärras, och 

underlätta rekrytering till kriminella nätverk65. Samtidigt pekar vissa internationella studier på en 

 

59 Verisk Maplecroft (2022), Political Risk Outlook 2022, rapport publicerad 1 september 2022, 

https://www.maplecroft.com/insights/analysis/101-countries-witness-rise-in-civil-unrest-in-last-quarter-worst-yet-to-come-as-

socioeconomic-pressures-build/#report_form_container 

60 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

61 Polisen(2022), 130 identifierade och 10 frihetsberövade efter påskens våldsamma upplopp, artikel publicerad 4 maj 2022, 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/maj/130-identifierade-och-10-frihetsberovade-efter-paskens-vald-samma-upplopp/ 

62 Polismyndigheten (2021), Lägesbild över utsatta områden, Nationella operativa avdelningen, 2021-12. 

https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-utsatta-omraden-2021.pdf 

63 BRÅ (2019), Skjutningar i kriminella miljöer - en intervjustudie, Rapport 2019:3 

64 BRÅ (2021), Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder, 

Rapport 2021:8. 

65 Polismyndigheten (2020), COVID-19 Pandemins långsiktiga konsekvenser för brottsutveckling och samhällsordning, 

Polismyndigheten Nationella operativa avdelningen Underrättelseenheten A141.490/2020 2020-07-03 

https://www.maplecroft.com/insights/analysis/101-countries-witness-rise-in-civil-unrest-in-last-quarter-worst-yet-to-come-as-socioeconomic-pressures-build/#report_form_container
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/101-countries-witness-rise-in-civil-unrest-in-last-quarter-worst-yet-to-come-as-socioeconomic-pressures-build/#report_form_container
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/maj/130-identifierade-och-10-frihetsberovade-efter-paskens-vald-samma-upplopp/
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minskning av vissa brottstyper som en följd av pandemin och dess restriktioner66. I den slutliga 

brottsstatistiken för 2021 konstaterades en viss nedgång av det totala antalet anmälda brott jämfört 

med 2020, inklusive en minskning av dödligt våld totalt sett. Däremot var det under 2021 något fler 

fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen, samt mot kvinnor i närstående 

parrelation, jämfört med 202067. 

Under de senaste åren har omfattande fall av brott mot välfärdssamhället uppmärksammats i 
Sverige. Det rör sig om individer, företag eller organisationer som genom brottsligt agerande 
felaktigt försöker tillgodogöra sig offentligt finansierade värden. Från enskilda individers 
bidragsbrott, till företags systematiska överfakturering av avtalade tjänster i kombination med 
regelmässig underlåtenhet att leverera offentligt finansierade tjänster enligt överenskommelse. 
Stora brottshärvor uppdagas, där offentligt finansierade värden och pengar från välfärdssystemen 
kanaliseras till och understödjer grov organiserad brottslighet. Denna välfärdsbrottslighet är särskilt 
allvarlig då den bland annat; tar pengar och värden från det offentliga, offentliga tjänster inte 
levereras till dem som har rätt till dem, tjänstepersoner kan utsättas för hot och otillbörlig påverkan, 
utredning av brottsligheten tar värdefull tid och knappa resurser från det offentliga, samt att 
förtroendet för och tilliten till välfärdssystemen och samhället riskerar att urholkas.686970 
  

 

 
 
Några frågeställningar som kan väckas:  

• Hur kan Uppsala län påverkas av och anpassa sig till ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge? 

• Hur kan aktörer i Uppsala län bidra till att lärdomar från Covid-19-pandemin och andra kriser 
systematiskt och varaktigt ökar förmågan att förebygga och hantera andra kriser? 

• Är ett scenario med mer ständigt pågående systemiska kriser tillräckligt väl beaktat i pågående arbete 
med att utveckla länets civila försvar och krisberedskap?  

• Ska en mer permanent krisberedskap finnas överlag, och hur förhåller en sådan sig till ordinarie 
styrning och verksamhet, och dess dimensionering? 

 
 

 

 

 

 

66 Forskning (2021), Kraftig nedgång av brott till följd av coronapandemin, publicerad 3 juni 2021, 

https://www.forskning.se/2021/06/03/minskning-brott-coronapandemin/# 

67 BRÅ (2022), Slutlig brottsstatistik 2021, publicerad 31 mars 2022, https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2022-03-31-slutlig-

brottsstatistik-2021.html 

68 SKR (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. 

69 SOU 2017:37, Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra 

70 Ds 2021:1, Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet, Departemensskrivelse, Arbetsmarknadsdepartementet. 

https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2022-03-31-slutlig-brottsstatistik-2021.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2022-03-31-slutlig-brottsstatistik-2021.html
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Vår miljö är på bristningsgränsen 

Världen står inför enorma utmaningar i att hantera den pågående klimatkrisen. Konsekvenserna av 

denna kris påverkar såväl människa som miljö och är utan tvekan en av vår tids största 

utmaningar.71 Det är en global kris som den sammantagna forskningen pekat på i minst 50 år72. 

Människans aktiviteter och påverkan har givit allvarliga klimatrelaterade konsekvenser. Dessa 

konsekvenser riskerar att bli ännu mer omfattande och allvarliga, om vi inte förändrar hur våra 

samhällen ser ut från och med nu. 73 

Vi kan idag se hur jordklotets poler smälter i allt högre takt, vilket leder till förhöjda havsnivåer. Den 

ökade användningen av kväve och fosfor i jordbruket har lett till försurade hav samtidigt som den 

biologiska mångfalden och dess ekosystem är gravt reducerade och arter utrotas i hög takt.74  

Enligt den internationella panelen för biologisk mångfald (IPBES) är omkring en million av världens 

åtta miljoner djur- och växtarter nära att utrotas. Utdöendehastigheten till följd av krympande 

livsmiljöer skenar och är upp till hundra gånger högre än vad den har varit under de senaste tio 

årmiljonerna. Den senaste uppföljningen av beslutade arbetsprogram och strategier under 

konventionen för biologisk mångfald pekar mot att inget av de så kallade Aichimålen kommer att 

nås.75 

En del av klimatförändringens rotorsaker kan också öka risken för pandemier. Exempelvis kan 

stora skogsavverkningar tvinga djur att lämna sina naturliga och tidigare avgränsade miljöer. En 

sådan påtvingad migration riskerar att medföra att dessa migrerande djur utsätter andra djur och 

människor för nya smittorisker, som de annars inte skulle ha utsatts för76.  

Extrema väderfenomen sker oftare, med en tätare förekomst av allt allvarligare orkaner, 

översvämningar och torrperioder: antalet naturkatastrofer har ökat tiofaldigt sedan 1960-talet7778. 

Under sommaren 2022 drabbades exempelvis Pakistan av svåra skyfall och översvämningar, där 

en yta stor som halva Sverige låg under vatten, och med över 33 miljoner drabbade människor79. 

Delar av USA befinner sig i en 22-årig torrperiod, den värsta torrperioden på över 1200 år80. I 

Sverige har vi de senaste åren erfarit större bränder och foderbrist till följd av torrperioder.  

 

71 SKR (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

72 Oswald, Andrew och Stern, Nicholas (2019), Why are economists letting down the world on climate change?, publicerad 17 

September 2019, https://voxeu.org/article/why-are-economists-letting-down-world-climate-change 

73 ESPAS (2019), Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe 

74 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

75 2022-5 Omvärldsanalys 2021-22 (skogsstyrelsen.se) 

76Harvard University (2020), Coronavirus, Climate Change, and the Environment A Conversation on COVID-19 with Dr. Aaron 

Bernstein, Director of Harvard Chan C-CHANGE, https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/coronavirus-and-climate-change/ 

77 IEP (2020), Ecological Threat Register 2020: Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace, rapport september 2020, 

Institute for Economics & Peace, Sydney. 

78 McKinsey (2022), Building resilience: The history and future of US crisis management, artikel publicerad 22 augusti 2022, 

https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-

management 

79 BBC (2022), Pakistan Floods: one third of country is under water, artikel publicerad 30 augusti 2022, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-62712301 

80 Williams, A.P. et al (2022), Rapid intensification of the emerging southwestern North American medadrought in 2020-2021, Vol 12, 

mars 2022, Nature Climate Change  

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2022/rapport-2022-05-omvarldsanalys-2021-22.pdf
https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-management
https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/building-resilience-the-history-and-future-of-us-crisis-management
https://www.bbc.com/news/world-europe-62712301
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Såväl offentlig sektor och kommersiella aktörer i Sverige ansvarar för både service och funktioner 

som blir påverkade av ett varmare och mer omväxlande klimat. Byggnader måste tåla förändrat 

inomhusklimat och skiftningar i nederbördsmönster, utemiljöer måste anpassas för att klara av 

såväl värmeperioder som skyfall. 

För att möta klimatförändringarna och minska de klimatpåverkande utsläppen behöver länder, 

företag och individer förändra beteenden och vanor när det gäller sådant som transporter, mat, 

produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning. 

Vetenskapen konstaterar att oförutsedda tröskeleffekter kan uppstå som en följd av den globala 

uppvärmningen, vilka riskerar att tippa över utvecklingen bortom människans kontroll. Avsmältning 

av isar, som genom mörkare yta reflekterar en mindre del av solens strålar och därmed förstärker 

uppvärmningen, är en sådan. En annan är när haven värms upp, vilket påverkar korallers möjlighet 

att bygga skal. Om korallerna dör riskerar fiskbestånd att slås ut. Det kan även handla om att 

metangas som varit knuten i den sibiriska tundran sedan tusentals år sipprar ut ur upptinad 

permafrost, vilket spär på de klimatpåverkande gaserna ytterligare. Detta sker redan vid 1 grads 

uppvärmning. Vid 5 graders uppvärmning blir konsekvenserna katastrofala.81  

FN:s klimatpanel konstaterar att vi under perioden 2011-2020 har en global uppvärmning på 1,09 

grader, och prognoserna pekar på att vi med det mest gynnsamma scenariot (kraftfulla åtgärder 

och minskade utsläpp) inför år 2100 kan gå mot en trolig global uppvärmning på upp till 1,8 grader, 

och med det minst gynnsamma scenariot (avsaknad av åtgärder och fortsatta utsläpp) går mot en 

trolig global uppvärmning på upp till 5,7 grader. 82  Med nuvarande utveckling beräknas vi passera 

en global uppvärmning på 1,5 grader inom de närmsta 20 åren83. 

En global uppvärmning på mellan 1,5-2,0 grader påverkar allvarligt vår livsmiljö och våra 

livsförutsättningar, exempelvis genom att ekosystem och biologisk mångfald rubbas, 

översvämningar och torka ökar, brist på vatten och mat uppstår, samt att riskerna ökar för den 

mänskliga säkerhet och världsekonomin.84  

Under 2019 var atmosfäriska koldioxidkoncentrationer de högsta på minst 2 miljoner år, och 

metan- och lustgaskoncentrationerna de högsta på minst 800 000 år85. Covid-19-pandemin bidrog 

till en viss minskning i utsläpp av växthusgaser under 2020, men utan att minska koncentrationen 

av växthusgaser, som tvärtom ökade under 202086. 

Parisavtalet samt FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 sätter högt ställda klimat- och 

miljömål, och på samma sätt har Sverige fastställt nationella miljömål87.  Ändå bedöms nivån av 

 

81 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

82 IPCC (2021), Climate Change 2021 The physical science basis   

83 IPCC (2022), Keynote address by the IPCC Chair Hoesung Lee at the opening of the First Technical Dialogue of the Global 

Stocktake, artikel publicerad 9 juni 2022,  https://www.ipcc.ch/2022/06/10/keynote-address-hoesung-lee-technical-dialogue-global-

stocktake/ 

84 IPCC (2018), IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels 

85 IPCC (2021), Climate Change 2021 The physical science basis   

86 World Meteorological Organization (2020), United in Science 2020 A multi-organization high-level compilation of the latest climate 

science information 

87 Sveriges Miljömål (2019), Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål, http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-

sveriges-miljomal/ 

https://www.ipcc.ch/2022/06/10/keynote-address-hoesung-lee-technical-dialogue-global-stocktake/
https://www.ipcc.ch/2022/06/10/keynote-address-hoesung-lee-technical-dialogue-global-stocktake/
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åtgärder som genomförs och planeras som otillräckliga för att nå Sveriges miljömål. Enligt 

Naturvårdsverket saknas de styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen. 88  

Den svenska ambitionen är att vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling 

internationellt och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur 

minskade utsläpp kan kombineras med tillväxt, jobb och välstånd. Klimatarbetet handlar både om 

förebyggande arbete för att minska de risker som ett förändrat klimat innebär och att skapa ett 

tryggt, robust och säkert samhälle som har förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. 89  

Ett robust samhälle kan förlita sig på ekosystemen, vilket kräver nya sätt att producera varor och 

tjänster samt ett förändrat konsumtionsmönster. En större efterfrågan på förnybara, ekologiska 

eller miljöanpassade alternativ ses bland svenska konsumenter, vilket skapar behov av ett 

tydligare producentansvar parallellt med en omställning till produkter och tjänster med hållbara 

livscykler. Klimatkrisen och hållbarhetsmålen driver utveckling och innovation framåt i Sverige. Det 

sker just nu stora forskningsinsatser och investeringar inom exempelvis utveckling av förnybar 

energi, alternativa transportmedel och hållbar samhällsbyggnad. Ett långsiktigt hållbart samhälle 

behöver andra typer av ekonomiska system än det vi har idag och initiativ kopplade till en cirkulär 

ekonomi sätts alltmer i fokus. Tjänster baserade på delningsekonomi bedöms öka för att använda 

resurser mer effektivt.90 91 

Hanteringen av klimatförändringarna leder till möjligheter för länder och företag med kunskap och 

framförhållning att dra ekonomisk fördel av utvecklingen, genom att utveckla miljöteknik, varor, 

tjänster och affärsmodeller som bygger på förändrade förutsättningar och behov. 92 

 

Resursbristen ökar 

Klimatförändringarna i kombination med bland annat den demografiska utvecklingen och 

ekonomisk tillväxt skapar ett tryck på kritiska resurser som exempelvis vatten, mat, odlingsbar 

mark, bioresurser och energi. Detta kommer att märkas såväl globalt som lokalt, och hållbar 

resursstyrning – genom hushållning och synergier – kommer att vara i centrum för beslutsfattande 

på alla nivåer. En ännu större påfrestning på redan begränsade globala resurser förutspås. 

Bristande tillgänglighet av dessa resurser bedöms påverka länders och myndigheters förmåga att 

möta upp de behov som finns avseende säkerhet/trygghet, ekonomisk tillväxt, social 

sammanhållning och ekologisk hållbarhet.93 

Klimatförändringarna lyfts fram som det största hotet mot global säkerhet, med risk för konflikter i 

en skala som inte har setts tidigare, som en följd av bland annat resursbrist94.  

 

88 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

89 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

90 Uppsala kommun (2022), Uppsala kommuns omvärldsanalys 2022. 

91 SKR (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

92 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

93 KPMG (2021), Anticipate, Prepare, Respond – Geopolitical megatrends and business resilience, rapport publicerad juni 2021 

94 Jones Parry, E. (2020), The Greatest Threat To Global Security: Climate Change Is Not Merely An Environmental Problem, UN 

Chronicle, nedladdad 2020-09-20, https://www.un.org/en/chronicle/article/greatest-threat-global-security-climate-change-not-merely-

environmental-problem 

https://www.un.org/en/chronicle/article/greatest-threat-global-security-climate-change-not-merely-environmental-problem
https://www.un.org/en/chronicle/article/greatest-threat-global-security-climate-change-not-merely-environmental-problem
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I och med kriget i Ukraina och Rysslands begränsning av gasexporter till väst har ländernas 

sårbarhet blivit tydlig. Mycket höga energipriser som följd av en sammanflätad europeisk 

energimarknad och den fortfarande höga graden av beroende av fossila energier leder till 

ekonomiska och säkerhetsrelaterade utmaningar runt om i Europa. Fattigdom och inkomstklyftor 

ökar, och resurser för klimatsmarta investeringar och omställningsarbete minskar. Bristen på 

energi – en vara som oftast setts som självklar – kan skapa oro och osäkerhet, och medföra risk 

för negativa effekter på den långsiktiga sociala sammanhållningen.  

Ett sätt att minska jordens resursanvändning är att öka återvinningen och återanvändningen av 

produkter och material. I dag är den globala ekonomin bara 8,6 procent cirkulär – för bara två år 

sedan var den 9,1 procent. Den globala cirkularitetsklyftan ökar. Den negativa trenden totalt sett 

kan förklaras av tre relaterade, underliggande trender: höga utvinningshastigheter, pågående 

lageruppbyggnad, samt låga nivåer av bearbetning och återvinning/-användande. En global 

cirkulär ekonomi dubbelt så stor som den idag, bedöms ha avgörande effekter på utsläpp och 

globala uppvärmning.95 

Varningar om vatten- och matbrist har varit ett regelbundet återkommande tema på den 

internationella arenan. En bidragande faktor är att få länder står för en stor del av odlade grödor på 

världsmarknaden. Kriget i Ukraina har till exempel haft som följd att stora mängder vete inte har 

kunnat exporteras ur landet, vilket har påverkat livsmedelsförsörjningen negativt i hela världen96. 

Inom EU påverkar vattenbrist och torka en tredjedel av det territoriella området. Som en följd av att 

vi blir fler och ekonomiskt tillväxt så kommer också behovet av energi att öka. Och även om den 

globala efterfrågan på olja förväntas matta av efter 2040, så kommer olja, kol och gas möta större 

delen av den globala efterfrågan på energi, huvudsakligen på grund av att förnybar energi inte 

ännu vid det tillfället förväntas kunna möta den globala efterfrågan.97  

 

 
Några frågeställningar som kan väckas: 

• Vilka åtgärder vidtas på alla nivåer för att minska länets klimat- och miljöpåverkan? Hur förbereder 
sig Uppsalaregionen för ett varmare klimat och förändringar i ekosystemen?  

• Vilka synergier kan länet dra av att vi samtidigt ska klimatanpassa, bygga upp ett nytt totalförsvar 
och ställa om till ett fossilt oberoende samhälle? 

• Vidtas tillräckliga åtgärder i Uppsala län för att förebygga och hantera resursbrist globalt och 
regionalt? 

• Präglas Uppsala läns arbete med klimatkrisen i tillräckligt hög grav av relevanta lärdomar från 
hanteringen av Covid-19-pandemin och andra kriser?   

  

 

95 Circle economy (2020), The Circularity Gap Report 2020 

96 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

97 ESPAS (2019), Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe 

https://www.circularity-gap.world/2020
https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/
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Vårt beroende av omvärlden ökar 

Den kanske starkaste utvecklingskraften sedan andra världskrigets slut kommer ur den snabba 

globalisering som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen 

interagerar. 98 

Det finns två sidor av globaliseringen. Dels medför den en ökad global konkurrens, då företag kan 

välja att söka sig till länder med låg produktionskostnad, dels innebär globaliseringen och 

frihandeln en ökad ekonomisk tillväxt samt minskad fattigdom. Vidare sprids kunskap och teknik 

genom globaliseringen och skapar välstånd. Globaliseringen har ytterligare en sida och det är att 

den förflyttar makt från nationer till marknaden, ökar viss riskexponering, samt att det skapar 

inkomstklyftor inom länder samt har en negativ inverkan på miljön. 99 

Globaliseringen har drivits på av förbättrade kommunikationer. Människor och företag har blivit 

globala, inte bara på nätet, utan även fysiskt. Detta möjliggör globala utbyten, interaktion och 

kommunikation där gränsernas betydelse minskar.100  

Denna globala sammanlänkning och den ökade rörligheten medför också ökad sårbarhet för 

globala risker, skeenden och kriser, som Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina är tydliga 

exempel på101102103.   

Världens länder har integrerats genom exempelvis: handel, gränsöverskridande investeringar, 

migration och kapitalflöden. Allt fler länder deltar i den globala ekonomin, detta har bland annat 

möjliggjorts genom teknologisk utveckling och politiska beslut. Vidare ser vi att transport- och 

kommunikationskostnader har minskat sett över en längre tidsperiod. Det faktum att världens 

länder är alltmer integrerade leder också till att de blir mer och mer påverkade av varandras 

utveckling. EU är ett exempel på en politisk vilja med mål om en fri rörlighet av kapital, varor, 

tjänster och människor, vilket innebär en ökad integrering av platser, regioner och länder. 104  

Men den snabba tillväxten har skett utanför de gränser som planeten klarar av105. Ekonomisk 

tillväxt och handel har exempelvis medfört att de globala transporterna ökat, med efterföljande 

utsläpp och miljöbelastning. Idag är exempelvis sjöfarten helt fossilberoende och bedöms vara det 

trafikslag där en omställning kommer att vara svårast, genom världsflottans stora förbrukning av 

bränsle.106 

En snabb tillväxttakt de senaste decennierna har som en följd av globaliseringen lyft flera länder i 

Asien, Sydamerika och delar av Afrika, från en underutvecklad nivå till en situation som närmast 

 

98 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

99 SKL (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

100 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

101 University of Cambridge (2019), Centre for the study of existential risks, https://www.cser.ac.uk/research/global-catastrophic-

biological-risks/ 

102 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

103 European Forum for Disaster Risk Reduction (2021), Covid-19 and Systemic Risk, Panelsamtal, 25 november 2021, 

https://efdrr.undrr.org/covid-19-and-systemic-risk 

104 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

105 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

106 Energimyndigheten (2016), Sjöfartens energianvändning – hinder och möjligheter för omställning till fossilfrihet 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/
https://efdrr.undrr.org/covid-19-and-systemic-risk


 

2022-10-18 25 (60) regionuppsala.se 
 

kan jämföras med Europa och USA på 1950- och 60-talet. Ett ökat välstånd har de senaste 

decennierna ökat medellivslängden globalt och minskat spädbarnsdödligheten. 107  

2015 kom 193 av världens ledare överens om 17 ambitiösa globala mål för att slåss mot fattigdom, 

ojämlikhet och klimatförändringar. Nu, sju år senare, är världen inte i linje med målsättningarna för 

nästan något av målen. När experter världen över bidrog till att ta fram målen, hade de naturligtvis 

inte kunskap om att en pandemi var fyra år från att börja spridas, att krig skulle blossa upp i 

Ukraina eller Yemen, eller att kvinnors rättigheter skulle kastas bakåt i exempelvis Afghanistan 

eller USA. För att nå de flesta av de globala målen behöver utvecklingen gå minst fem gånger 

snabbare än idag.108  

Covid-19-pandemin har exempelvis medfört att decennier av framsteg backar inom områden som 

exempelvis fattigdomsbekämpning, hälsa och utbildning. Uppföljning av de globala Agenda 2030-

målen visar på hur de mest fattiga och sårbara – barn, äldre, personer med funktionsvariationer, 

migranter och flyktingar – drabbas hårdast av effekterna av Covid-19-pandemin. Kvinnor och barn 

får bära den värsta tyngden av pandemins effekter. För första gången på över tjugo år har antalet 

människor i extrem fattigdom ökat i världen. En potentiell utbildningskatastrof rapporteras när 

uppföljningen visar hur ytterligare cirka 100 miljoner barn har fallit under det lägsta gränsvärdet för 

läskunnighet som en följd av Covid-19-pandemin. Avbrott i tillgången på hälso- och sjukvård och 

vaccinationer i kombination med brist på mat och näring, riskerar att leda till hundratusentals 

ytterligare dödsfall bland barn och tiotusentals ytterligare dödsfall bland mödrar.109110  

Kriget i Ukraina riskerar att ytterligare förvärra situationen för utsatta regioner, genom 

kostnadsökningar och global ekonomisk inbromsning, samt genom minskad tillgång till energi och 

livsmedel, samt nödvändig gödsel för att kunna odla effektivt111. Fjorton afrikanska länder var 

beroende för hälften av sitt vete från Ukraina och Ryssland, leveranser som nu ställdes in och där 

ersättningsvarorna initialt nådde sina högsta priser på 40 år, vilket visar på sårbarheten i 

livsmedelsförsörjning och den globala handeln112.    

Även Sverige är en handelsberoende nation och vårt beroende av omvärlden syns exempelvis när 

lastbilstillverkaren Scania pausar sin tillverkning på grund av brist på halvledare113, som en av 

raden av globala aktörer som drabbas när brister i leveranskedjor uppenbarar sig i den globalt 

sammanlänkade handeln114. Bristen på komponenter är fortsatt stor, och förväntas påverka svensk 

industri till 2023115. 

 

107 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

108 Bill & Melinda Gates Foundation (2022), 2022 GOALKEEPERS REPORT – The future of progress 

109 United Nations (2022), Ensuring SDG Progress amid recurrent crises, 12 juli 2022, UN DESA Policy Brief No. 137. 

110 United Nations (2021), The Sustainable Development Goals Report 2021, United Nations Publications, New York, NY, United States 

of America, ISBN:978-92-1-101439-6 

111 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

112 Bill & Melinda Gates Foundation (2022), 2022 GOALKEEPERS REPORT – The future of progress 

113 Svt (2021), Scania pausar produktionen – 9 000 anställda berörs, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/scania-stoppar-produktionen, 

nyhetsinslag 21-08-30  

114 Harvard Business Review (2021), Why were in the midst of a global semiconductor shortage, 26 februari 2021, 

https://hbr.org/2021/02/why-were-in-the-midst-of-a-global-semiconductor-shortage 

115 Sveriges Radio (2022), Komponentbristen inom industrin fortsätter året ut, reportage, 3 augusti 2022, 

https://sverigesradio.se/artikel/svensk-elektronik-komponentbristen-inom-industrin-fortsatter-aret-ut 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/scania-stoppar-produktionen
https://sverigesradio.se/artikel/svensk-elektronik-komponentbristen-inom-industrin-fortsatter-aret-ut
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Som en följd av Covid-19-pandemin föll världshandeln dramatiskt under 2020116, men en stark 

återhämtning inleddes under 2021117. Som en följd av kriget i Ukraina och Covid-19-relaterade 

nedstängningar i Kina, samt till följd av en global kraftig åtstramning av penningpolitiken förväntas 

en tydlig inbromsning av världshandeln under andra halvan av 2022118.  

På olika håll syns en ökad nationalismen och politisk populism, som tillsammans med spänningar 

mellan stormakter riskerar att bromsa globaliseringen och öka protektionismen. Trenden med 

ökade handelshinder och protektionism riskerar att bidra till högre kostnader och förvärra 

konjunkturläget, det drabbar utsatta regioner och befolkningar särskilt hårt, samt att det riskerar att 

fördröja klimatomställningen119120.   

 

 

Det geopolitiska landskapet förändras 

Även innan kriget i Ukraina pågick en förskjutning av den ekonomiska och politiska maktbalansen i 

världen. På samma gång som globaliseringen bidrar till framväxande ekonomier som lyfter 

miljontals ur fattigdom, ökar dessa ekonomiers inflytande på den globala arenan. Framväxande 

ekonomier blir mer och mer viktiga aktörer i den globala ekonomin, på den internationella 

finansmarknaden och politiskt.121 

Den traditionella bilden av globala stormakter kan komma att luckras upp i framtiden. Historiskt har 

framförallt faktorer som befolkningsmängd, BNP och militära utgifter präglat bilden av supermakter. 

Nu framhävs även andra faktorer som kan påverka maktbalansen vilket öppnar upp för en 

maktbalans där såväl regioner, städer, företag och globala rörelser kan spela en global roll.122 

Den geopolitiska förskjutningen mot Asien och den demografiska utvecklingen innebär att svenska 

företag, i större utsträckning, måste nå mer avlägsna och nya marknader för att säkra fortsatt 

ekonomisk tillväxt123. Idag är Kina det enda landet i Asien som är bland de tjugo största 

exportländerna för svenska varor124.  

I efterdyningarna av finanskrisen 2008-09 och sitt agerande under Covid-19-pandemin lade EU en 

grund för att ta en tydligare geopolitisk roll. Under pandemin uppvisade EU en ny ekonomisk 

solidaritet i samband med hantering av pandemins effekter, när de rika länderna i norr för första 

 

116 World Trade Organization (2020), Trade falls steeply in first half of 2020, publicerad 22 juni 2020, 

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm 

117 World Trade Organization (2021), Goods Barometer hits record high, confirming strength of trade recovery, publicerad 18 augusti 

2021, https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_18aug21_e.htm 

118 World Trade Organization (2022), Goods Barometer points to stagnating global trade growth, publicerad 23 augusti 2022, 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/wtoi_22aug22_e.htm  

119 IISD (2021), Rising protectionism signals valuable lessons have been forgotten, publicerad 28 juli 2021, policy analysis, International 

Institute for Sustainable Development, https://www.iisd.org/articles/rising-protectionism-signals-valuable-lessons-forgotten 

120 SKL (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

121 KPMG (2021), Anticipate, Prepare, Respond – Geopolitical megatrends and business resilience, rapport publicerad juni 2021 

122 ESPAS (2019), Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe 

123 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

124 SCB (2022), Export till våra 30 största handelspartner, uppdaterad 27 september 2022, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-

efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/export-till-vara-30-storsta-

handelspartner/ 

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_18aug21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/wtoi_22aug22_e.htm
https://www.iisd.org/articles/rising-protectionism-signals-valuable-lessons-forgotten
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/export-till-vara-30-storsta-handelspartner/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/export-till-vara-30-storsta-handelspartner/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/export-till-vara-30-storsta-handelspartner/
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gången gick med på att utnyttja starka kreditbetyg för att underlätta för de ekonomiskt svagare och 

hårt drabbade länderna i unionens södra delar125.  Genom sitt enade och kraftfulla förhållningssätt 

och agerande i samband med kriget i Ukraina har EU, menar vissa bedömare, på allvar trätt fram 

som en betydelsefull och global geopolitisk aktör.126   

 

 

 
Några frågeställningar som kan väckas:  

• Vilken roll vill Uppsala län ta i en globaliserad värld, där vårt beroende av omvärlden ökar?  

• Hur kan regionen bidra till en globalt hållbar samhällsutveckling, inte minst i sken av aktuella kriser? 

• Hur framtidssäkrar Uppsala län en god internationell position, med internationell tillgänglighet och 
förbindelser mot de växande ekonomierna och de globala nätverken, även när tendenser till 
protektionism finns? 

 

 

 
 
 

  

 

125 The Economist - Världen om (2020), 8 geopolitiska megatrender – globala trender som förstärks under coronan, Nr 1 2020, sid 20-26 

126 GLOBSEC (2022), Megatrends 2022, rapport, GLOBSEC 



 

2022-10-18 28 (60) regionuppsala.se 
 

Demografi 

  



 

2022-10-18 29 (60) regionuppsala.se 
 

Vi blir fler och vi blir äldre 

Hur den demografiska utvecklingen ser ut i ett land påverkar såväl ekonomi som arbetsmarknad. 

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för såväl framtida tillväxt och 

produktivitetsutveckling som möjligheterna att finansiera de offentliga välfärdssystemen.127 

Totalt förväntas världens befolkning öka med cirka 1 miljard till 8,5 miljarder år 2030, och man kan 

grovt dela in världen i de som kommer att ha en befolkningsökning respektive en 

befolkningsminskning till 2030128. I januari 2017 blev vi fler än 10 miljoner invånare i Sverige. 2032 

beräknas folkmängden passera 11 miljoner. År 2070 beräknas Sveriges befolkning att uppgå till 

nästan 13 miljoner, en ökning på cirka tre miljoner från dagens nivå129.  

I västvärlden ser man en tydlig demografisk trend med låga födelsetal och ökad livslängd, vilket 

medfört en allt äldre befolkning. Med längre liv kommer större behov av omsorg och vård, vilket 

sätter press på välfärdssystemen. Sverige låg 2020 på åttonde plats inom EU i termer av antal 

barn födda per kvinna (fertilitetstalet: 1,67). En bidragande faktor till att siffran inte är ännu lägre är 

att utrikes födda kvinnor i snitt föder fler barn130 och att vi har haft en historiskt snabb 

befolkningsökning genom flyktinginvandring. Många nyanlända är i arbetsför ålder, och en viktig 

fråga är i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i arbete och kan bidra till 

finansieringen av välfärden131. 

Under perioden 2010–2021 ökade Sveriges befolkning med 11 procent eller drygt 1 miljon, varav 

merparten i storstadsregionerna eller i dess närhet132. Samtidigt minskade folkmängden under 

samma period i 64 av Sveriges 290 kommuner och många av Sveriges kommuner har under flera 

decennier haft en minskande befolkning. Dessa inomregionala skillnader försvårar förnyelsen i 

många regionala och lokala ekonomier.133 

I takt med att antalet äldre ökar i befolkningen, kommer efterfrågan på sjukvård och äldreomsorg 

öka, förutom att det ställer krav på samhällets utformning gällande exempelvis boenden och 

tillgänglighet. Utmaningen med en växande andel äldre ställer krav på nya arbetssätt och 

hjälpmedel, vilket kan innebära nya innovationsmöjligheter exempelvis inom Life-science sektorn. 

Men samtidigt som en ökande andel av befolkningen blir äldre och den utmaning det medför på 

välfärdssystemet, kan det också vara värt att poängtera vilken resurs som finns i de äldre.  Många 

har ett stort ideellt samhällsengagemang och utför därtill ofta oavlönade arbetsinsatser genom att 

ta hand om närstående. 134 

I storstadsregionerna samt i övriga universitets- och högskoleorter är befolkningen yngre än 

genomsnittet. Det innebär att de får ett mer gynnsamt läge i den rådande demografiska 

 

127 SKL (2018), Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

128 ESPAS (2019), Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe 

129 SCB (2021), Befolkningsprognos för Sverige 

130 SCB (2022), Antal barn per kvinna efter födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070. https://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/antal-barn-per-

kvinna-efter-fodelseland-samt-framskrivning/ 

131 SKL (2018), Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

132 SCB (2021). Statstikdatabasen. Folkmängd den 1 november efter region, ålder och kön. År 2001 – 2021. 

133 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

134 Östhammars kommun (2019), Omvärldsbild, Östhammars kommun 2019 
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utvecklingen. Exempelvis kommer endast tre län (Uppsala, Stockholm och Västra Götaland) att ha 

fler ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden än pensionsavgångar år 2025. Det finns dock 

ett stort rekryteringsbehov i samtliga län.135  

Långtidsutredningen 2019 förutspår stora utmaningar vad gäller att tillhandahålla arbetskraft till 

välfärden. Sammantaget ökar den demografiskt betingade efterfrågan på kommunala tjänster med 

ca 18 procent mellan 2018 och 2035, vilket motsvarar en ökning med i genomsnitt ca 1 procent per 

år. Även om beräkningarna indikerar personalbrist i alla regioner väntas den bli störst i 

landsbygdsregionerna.136 För att underlätta för bemanning i välfärdstjänster och överlag, bör den 

tekniska utvecklingen, där digitalisering utgör en stor del, utnyttjas för att arbeta mer 

resurseffektivt.137 

 

Folkhälsa 

Den demografiska utvecklingen bär också på hälsoperspektiv. Med ett folkhälsoperspektiv kan vi 

med en europeisk utblick138 konstatera att: 

• Svenskarna lever längre och är friskare än den genomsnittliga EU-medborgaren. Sverige 

har den sjunde högsta medellivslängden i EU, även om den minskade något mer än EU 

genomsnittet 2019-2020 på grund av det relativt stora antalet dödsfall i covid-19. Antalet 

förväntade friska levnadsår för både män och kvinnor vid 65 års ålder är bland de högsta i 

hela EU.  

• Statistiken visar också att den mentala hälsan hos befolkningen har försämrats under 

pandemin, utöver den redan negativa trenden som har uppmärksammats framförallt bland 

unga vuxna och kvinnor under tidigare år.  

• Könsskillnaderna i Sverige är relativt små i europeisk jämförelse, men det finns 

socioekonomiska klyftor. Exempelvis är den förväntade medellivslängden vid 30 års ålder 

hos män med universitetsutbildning fyra år längre än bland män som inte har gått ut 

gymnasiet. Utbildningsgapet i återstående medellivslängd för kvinnor är något mindre med 

knappt 3 år.  

• Andelen med behörighet till gymnasiet sjunker under perioden 2006–2021 bland både 

flickor och pojkar, främst bland dem vars föräldrar har högst förgymnasial utbildningsnivå. 

Detta riskerar på sikt att öka skillnaderna i hälsa hos befolkningen139. 

• Förutsättningarna för hälsa, som goda försörjningsmöjligheter och utbildning, inte förbättras 

för alla. Personer med kort utbildning, särskilt kvinnor, och även barn till föräldrar med kort 

utbildning är grupper som i flera avseenden halkar efter. 

• Rökning och alkoholkonsumtion är inte särskilt omfattande i Sverige, men övervikt och 
fetma är ett växande folkhälsoproblem bland ungdomar och vuxna. En av sju vuxna och 
nästan en av fem femtonåringar är överviktiga eller feta, vilket är mer än i de flesta EU-
länder.  
År 2020 uppgav 66 procent i befolkningen en tillräcklig fysisk aktivitet, det vill säga 150 

minuter eller mer, under en vanlig vecka de senaste 12 månaderna. Det är vanligare att 

 

135 Ibid. 

136 SOU 2019:65. Långtidsutredningen 2019 

137 Östhammars kommun (2019), Omvärldsbild, Östhammars kommun 2019 

138 Europeiska Kommissionen. State of Health in the EU: Companion Report 2021 (https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-

02/2021_companion_en.pdf).  

State of Health in the EU – Sverige – Landsprofil hälsa 2021 (https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-

12/2021_chp_sv_swedish.pdf)  

139 Folkhälsomyndigheten (2022), Gymnasiebehörighet (https://www.folkhalsomyndigheten.se/fu-gymnasibehorighet) 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/2021_companion_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/2021_companion_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2021_chp_sv_swedish.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2021_chp_sv_swedish.pdf
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uppge tillräcklig fysisk aktivitet bland personer med eftergymnasial utbildningsnivå jämfört 

med personer med förgymnasial och gymnasial utbildningsnivå. Särskilt låg andel som 

uppgav tillräcklig fysisk aktivitet (45 %) fanns bland personer födda utanför Europa. 

Svenska ungdomar är också betydligt mindre fysiskt aktiva än EU-genomsnittet.140  

 

Covid-19-pandemin har medfört såväl direkta som indirekta hälsoeffekter. I form av dödlighet kan 

vi i september 2022 på global nivå konstatera drygt 6,5 miljoner rapporterade dödsfall141, och 

nationellt mer än 19 500 dödsfall142. 

Förutom virusets direkta konsekvenser i form av dödlighet och sjuklighet, finns indirekta 

hälsoeffekter från pandemin. När tillgång till förskola och undervisning minskar, kan det påverka 

vissa barns trygghet och utveckling. Mångas liv och levnadsvanor har påverkats av pandemin; 

ungdomars levnadsvanor har påverkats mest av pandemin, men även individer som tillhör 

riskgrupper har påverkats starkt. Vanliga virusinfektioner har minskat som en följd av åtgärderna 

under pandemin. Vissa branscher som drabbats, exempelvis servicenäringar, medför att grupper 

med låg utbildning och utländsk bakgrund kan få sämre försörjningsmöjligheter. Försämrade 

levnadsförhållanden kan leda sämre tillit och trygghet i mer utsatta områden. Som en följd av 

ovanstående i kombination med större social isolering kan exempelvis ohälsosamma levnadsvanor 

och missbruk, samt psykisk ohälsa öka.143144  

De kommande årens uppföljningar av folkhälsan kommer att synliggöra effekterna av covid-19 i 

relation till folkhälsan och olika sjukdomar145. 

 

Vi bor tätare  

Att människor i världen sökte sig bort från de större städerna under Covid-19-pandemin, bedöms 

inte långsiktigt förändra att urbanisering är en fortsatt stark global trend. Urbaniseringen – att 

världens befolkning bor och arbetar i allt större städer – bedöms dock sakta ned något de 

närmaste decennierna. Från att 50 procent av världens befolkning bodde i städer 2020 (en 

fördubbling mot 1950), beräknas 70 procent av världens invånare bo i städer 2050.146 

I den globala konkurrensen om företag, investeringar och människor spelar städerna en nyckelroll. 

Städer är tillgängliga, de har ett utbud av en större och bredare arbetskraft och de erbjuder miljöer 

som är attraktiva för individer och företag. De har en bättre utbyggd infrastruktur – från gator och 

kollektivtrafik till bredband – och kan byggas resurseffektivt. För många symboliserar städerna 

livschanser och hopp om ett bättre liv för en stor del av världens befolkning, inte minst bland yngre 

 

140 Europeiska kommissionen (2017), State of health in the EU, Sverige, Landprofil hälsa 2017. 

141 Our World in Data (2022). Cumulative confirmed COVID-19 deaths by world region. https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-

covid-deaths-region 

142 Folkhälsomyndigheten (2022), Covid-19 – statistik med diagram och kartor. 

https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa  

143 Folkhälsomyndigheten (2020), Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan, Rapport publicerad 24 juni 2020, 

Folkhälsomyndigheten, Stockholm 

144 Folkhälsomyndigheten (2021), Hur har folkhälsan påverkats av Covid-19 pandemin 

145 Folkhälsomyndigheten (2021), Folkhälsans utveckling årsrapport 2021 

146 Förenta nationerna (2022), World Cities Report 2022 – Envisioning The Future of Cities, United Nations Human Settlements 

Programme (UN-Habitat). 
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generationer och inte bara i utvecklingsländerna. Till urbaniseringens baksidor hör trängsel, 

miljöpåverkan av fossildrivna transporter, anonymitet, trångboddhet och att resurser allokeras till 

där flest bor. Byggandet av städer erbjuder möjligheter till att skapa hållbara samhällen och städer, 

med hållbara transportlösningar, energieffektiva byggnader och införande av nya tekniska 

lösningar som inte utarmar miljö och resurser. 

Tillväxtverket har gjort en befolkningsframskrivning som visar på att folkmängden ökar mest i 

tätortsnära områden, det vill säga storstadsområden. När det gäller befolkningsminskning så ökar 

den mest i områden med mycket låg tillgänglighet till tätorter. Enligt framskrivningen kommer 

sammanlagt 154 000 människor att bo i Sveriges gles- och landsbygdsområden år 2038. Siffrorna 

visar på hur betydande urbaniseringen är i Sverige idag.147  

Resurssvaga grupper har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, då det egna kapitalet är litet och 
att det finns för få hyresrätter med lägre hyra. Produktionskostnaderna för nya bostäder har stigit 
markant de senaste decennierna, vilket har medfört att de bostäder som byggs blir dyrare. 
Bostadsutbudet är därmed tillgängligt främst för resursstarka målgrupper. En långvarig 
konjunkturnedgång, i kombination med en större avmattning på bostadsmarknaden, kan påverka 
utbyggnadstakten och orsaka en mer utbredd bostadsbrist längre fram.148 
 
Covid-19-pandemin visade både på städernas styrkor och brister, samtidigt som exempelvis 

förändrade beteendemönster och distansarbete, i kombination med krav på ökad trygghet och 

livskvalitet, samt behov av teknisk och social robusthet inför kommande kriser ställer nya krav på 

samhällsplanering och urbaniserade områden.149 150 

 

 

Några frågeställningar som kan väckas: 

• Hur klarar Uppsala län att på ett hållbart sätt möta en befolkningsökning vad gäller bostäder, 
kapacitet i infrastrukturen och utbyggd service? 

• Hur kan teknisk utveckling, digitalisering, samt nya synsätt och arbetssätt, öka både livskvalitet och 
effektivisera välfärdsinsatserna gentemot en åldrande befolkning? 

• Hur kan fler som står långt från arbetsmarknaden komma närmare den, i syfte att öka den sociala 
inkluderingen, säkra tillflöde av arbetskraft, samt skapa stärkt finansiering av välfärden? 

• Hur skapar vi goda förutsättningar för fortsatt växande städer, med hållbara, trygga och attraktiva 
stadsmiljöer, samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för landsbygd och mindre tätorter som är 
attraktiva och har utvecklingskraft?  

 
 
 
 
  

 

147 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

148 Uppsala kommun (2019), Uppsala kommuns omvärldsanalys 2019 

149 Förenta nationerna (2022), World Cities Report 2022 – Envisioning The Future of Cities, United Nations Human Settlements 

Programme (UN-Habitat). 

150 RISE Research Institutes of Sweden (2020), Så påverkar pandemin våra städer, https://www.ri.se/sv/berattelser/sa-paverkar-

pandemin-vara-stader 

https://www.ri.se/sv/berattelser/sa-paverkar-pandemin-vara-stader
https://www.ri.se/sv/berattelser/sa-paverkar-pandemin-vara-stader
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Teknikutveckling  
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Vår vardag omvandlas  

Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling är något som förändrat tillvaron för människor 

och företag i hela världen. Teknikutvecklingen bidrar till att miljarder människor kan tala, handla 

och dela kunskap med varandra på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Informations- och 

kommunikationstekniken har under de senaste 30 åren skapat helt nya möjligheter och ändå 

befinner vi oss bara i början av denna utveckling. Om ytterligare 30 år är samhället mycket mer 

virtuellt än idag, med intelligenta system som samspelar med oss i vardag och arbete. 151  

Höga förhoppningar sätts till att innovation och teknikutveckling skapar genombrott för att hantera 

mänsklighetens utmaningar, och bidra till att världen ska kunna ta stora kliv avseende de globala 

målen, rörande exempelvis klimat, livsmedels- och vattenförsörjning och folkhälsa152153154. 

Den teknologiska utvecklingen utmärks särskilt av hastigheten, räckvidden och genomslaget. Det 

som är i framkant just nu är utvecklingen av automatiserade produkter, robotar och produkter med 

artificiell intelligens (AI). Utöver redan existerande digitaliserade områden så som identifiering, 

betalningar, kommunikation och medieanvändning kommer helt nya varor och tjänster. Det handlar 

om användaranpassade och personifierade erbjudanden, vård, diagnoser och produkter, 

exempelvis inom additiv tillverkning (3D-printing).155  

Utvecklingen inom AI, automatisering och robotisering medför stora möjligheter till högre 

produktivitet och välfärdsvinster det kommande årtiondet156. Exempelvis kan utveckling inom 

behandlingar och medicinteknik, algoritmer, självkörande fordon, AI och robotteknik bidra till att 

åldrandet förändras och att livskvaliteten och självständigheten kan öka157. 

En förutsättning för detta är att öka mängden data som kan användas för utveckling av till exempel 

artificiell intelligens. Det sker genom att underlätta datadelning. Det pågår ett stort arbete med 

detta i såväl offentlig som privat sektor. För att stärka och tydliggöra det arbetet har EU och vår 

regering nyligen tagit fram strategier och författningar för öppna data och en EU-förordning för 

digitala tjänster.158 

I takt med att produktutvecklingen går allt snabbare, ökar vikten för producerande företag att ha en 

produktionsnära forskning och utveckling. Det blir viktigare att ha en hög utbildningsnivå, god 

infrastruktur och säkerhet än att fokusera på arbetskraftskostnader, vilket öppnar möjligheter för en 

återindustrialisering av högkostnadsländer, som exempelvis Sverige. OECD förutspår att 

automatisering medför en förflyttning av arbetstillfällen samtidigt som AI förväntas minska 

 

151 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

152 Bill & Melinda Gates Foundation (2022), 2022 GOALKEEPERS REPORT – The future of progress 

153 Vinnova (2021), Agenda 2030 som drivkraft för innovation, artikel publicerad  6 oktober 2021, https://www.vinnova.se/m/agenda-

2030/ 

154 United Nations (2022), Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world, Human development report 

2021/2022, United Nations Development Program 

155 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

156 Ibid 

157 EY (2017), What´s after What´s next – The upside of disruption – Megatrends shaping 2019 and beyond 

158EU:s: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_sv, https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act och https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-

services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en, samt Sveriges: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ny-nationell-strategi-ska-gora-sverige-ledande-i-delning-av-data/ och 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/04/prop.-202122225/. 

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_sv
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ny-nationell-strategi-ska-gora-sverige-ledande-i-delning-av-data/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/04/prop.-202122225/
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betydelsen av billig arbetskraft. Om det sker en snabb automatisering i kombination med en snabb 

AI-utveckling kan det handla om ännu större påverkan på arbetstillfällen.159 

Utvecklingen kommer med stor sannolikhet att påverka sysselsättningen och utbildningsbehoven. 

Beroende på hur utvecklingen ser ut kan en polarisering av kompetens leda till ökande skillnader 

mellan högutbildade och lågutbildade inom städer. Efterfrågan på serviceyrken som inte kan 

skötas med automatisering, digitalisering eller robotar kan komma att öka, med påföljden att 

högutbildade kan behöva söka sig till dessa yrken. Teknikutvecklingen kan således komma att 

frigöra arbetskraft men samtidigt kan ny efterfrågan komma att uppstå inom andra områden. 160 

Under Covid-19-pandemin ökade den globala internetaktiviteten markant inom exempelvis handel, 

utbildning, sociala media och genomförande av distansbaserade arbetsmoment i arbetslivet. Under 

2020 ökade den globala bandbredden med 35 procent, den enskilt största kapacitetsökningen 

sedan 2013. Den globala datatrafiken förväntas att fortsätta öka, med prognos om en mer än en 

300-procentig ökning till 2026.  Även om cirka 70 procent av världens befolkning har tillgång till 

internet 2022, så återfinns 96 procent av de som inte har tillgång till internet i låginkomstländer. 

Och i dessa länder är det en stor skillnad och snedfördelning mellan män-kvinnor, stad-landsbygd, 

samt mellan lägre inkomst-högre inkomst.161 

Som en följd av Covid-19-pandemin kan vi se att teknologiska trender vi såg redan före pandemin 

har förstärkts, pandemin har fungerat som en katalysator162. Genom begränsningen i att samla 

människor i grupp finns i vissa lägen en påtvingad teknikanvändning, men också en kreativitet i att 

nyttja tekniken och hitta nya former för möten, konferenser, sammanträden, kulturevenemang, med 

mera.  

Vissa teknologiska trender har accelererats under pandemin, då de har spelat en roll för att 

upprätthålla såväl vardag som verksamhet. Några trender som särskilt kan uppmärksammas för 

den roll de spelar under pandemin och för dess fortsatta globala potential är vaccinutveckling, e-

handel och automatiserade leveranser, digitala och kontaktlösa betalningar, distansarbete och 

distansundervisning, e-hälsolösningar i alla led, online underhållning, mer robusta värdekedjor 

genom teknologi (Big Data, molnet programmering, Internet-of-things, blockchain-teknologi),  3D-

printning, robotics och drönare, samt, 5G-baserad informations- och kommunikationsteknologi. 

Många bedömare menar att Covid-19-pandemin på ett bestående sätt har förändrat exempelvis 

vårt arbetsliv, undervisning och mognaden och användandet av distansbaserade tjänster. 
163164165166 

Sverige är långt kommet i digitaliseringen av offentlig sektor. Nya tekniker utvecklas och sätts i 

samverkan och just nu sker omvälvande förändringar i samhället. Digitaliseringen och nya tekniker 

 

159 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

160 Ibid 

161 United Nations (2022), IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TRADE AND DEVELOPMENT LESSONS LEARNED, rapport, 

United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD/OSG/2022/1, eISBN: 978921009262. 

162 Ekerlids förlag (2020), Idéer för ett starkare Sverige – Omstartskommisionen, Ekerlids förslag, Stockholm 

163 World Economic Forum (2022),8 technology trends for innovative leaders post-pandemic, artikel publicerad 7 mars 2022,  

https://www.weforum.org/agenda/2022/03/8-technology-trends-innovative-leaders-post-pandemic/ 

164 Renu, N. (2021), Technological advancement in the era of COVID-19. SAGE Open Medicine. 2021;9. 

doi:10.1177/20503121211000912. 

165 World Economic Forum (2020), 10 technology trends to watch in the Covid-19 pandemic, 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/ 

166 Stanford University (2021), Pandemic Sparked Innovation, artikel publicerad 24 november 2021, Stanford Medicine, 

https://med.stanford.edu/news/all-news/2021/11/pandemic-puzzle-innovation-technology.html 

https://www.weforum.org/agenda/2022/03/8-technology-trends-innovative-leaders-post-pandemic/
https://doi.org/10.1177/20503121211000912
https://med.stanford.edu/news/all-news/2021/11/pandemic-puzzle-innovation-technology.html
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påverkar såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster. Ny teknik innebär att nya färdigheter och 

kunskaper efterfrågas, samtidigt som annan kunskap blir föråldrad167. Att anpassa sig till det nya 

teknologiska och digitala samhället blir därför avgörande. 

Erfarenheter från pandemin pekar på behovet av att fortsätta arbetet med digital delaktighet i 

Sverige, ett arbete som idag bedöms vara fragmenterat, samt att – även om bredbandsnätet i stort 

klarat av trafiken under pandemin – fortsätta utbyggnaden av snabbt bredband i hela Sverige. 

Prognosen är att ca 96 procent av Sveriges yta (per given definition) kommer att ha tillgång till 

stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023, vilket är något lägre än de nationellt satta 

målen.168169  

När digitaliseringen förändrar produktionen av välfärdstjänster, kan det tas emot olika hos 

invånarna. Hos vissa stiger förväntningarna på olika tjänster som det offentliga producerar. Man vill 

ha det enkelt, snabbt och anpassat efter ens behov. Andra riskerar att hamna utanför då de 

exempelvis inte har tillgång till digitala hjälpmedel. Det kan vara svårt att nå de som står utanför 

digitaliseringen vilket kan leda till en marginalisering. Sårbarheten ökar i och med risken för 

dataintrång.170    

Digitaliseringen kan ses som möjlighetsskapande för framväxt av en cirkulär ekonomi och minskad 

klimatpåverkan, genom bland annat möjligheten att följa och styra materialcykler i samhället, samt 

genom avmaterialisering av olika produkter och branscher (musik, böcker, med mera).171  

Ett ökat antal mobiler och surfplattor medför dock också ett ökat behov av till exempel vissa kritiska 

jordartsmetaller, som måste utvinnas. Den teknologiska utvecklingens och fördelar vägs då mot 

miljöpåverkan och naturvärden, på såväl ett globalt, som nationellt och lokalt plan.  

 
 
 
 
Några frågeställningar som kan väckas: 

• Hur kan Uppsala län till fullo dra nytta av teknikutveckling och göra hela näringslivet och befolkningen 
inkluderad i denna utveckling?  

• Hur kan vi säkra såväl arbetsgivares som arbetstagares framtida konkurrenskraft när till exempel AI, 
automatisering och robotteknik får ökat genomslag? 

• Hur kan den teknologiska utvecklingen bidra till bättre välfärdstjänster och effektivare offentlig 
sektor?  

• Hur kan vi fortsätta att tillvarata den acceleration i användningen av viss teknologi och nya arbetssätt 
som har skett som en följd av Covid-19-pandemin? 

 
 
 
 

 

167 SKL (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

168 PTS (2021), Digital omställning till följd av covid-19, Rapport Post- och telestyrelsen, PTS-ER-2021:1 

169 PTS (2021), Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2021, Slutrapport Post- och telestyrelsen, PTS-ER-2021:26. 

170 Uppsala kommun (2022), Uppsala kommuns omvärldsanalys 2022 

171 SOU (2017), Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi, SOU 2017:22. 
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Vi möter ökade förväntningar och missnöje 

Människors värderingar avgör i hög utsträckning om ett land kan bygga upp fungerande 

institutioner, om människor känner tillit till varandra, om det finns tolerans, och om de uppmuntrar 

kreativitet och entreprenörskap. Människors värderingar påverkas bland annat av tillgång till 

kunskap, men också av mer utdragna förändringar i samhället eller av enstaka händelser i 

historien. Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att idéer, information och 

kunskap snabbare når fler människor än tidigare. Värderingar kan därför förändras genom att vi blir 

påverkade av händelser och människor utanför våra gränser, såväl territoriellt som socialt och 

kulturellt. Skillnader i värderingar inom samma generation har ökat och troligtvis kommer fortsätta 

att öka. 172 

World value survey har i drygt 40 år studerat globala värderingar. De beskriver värderingar i två 

dimensioner. Den ena dimensionen beskriver synen på livet; från ren överlevnad, till livskvalitet, 

tillit, tolerans och självförverkligande. Ju högre värde på skalan, desto viktigare är individens frihet. 

Den andra dimensionen beskriver och mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar 

och respekt för auktoriteter har låga värden, och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan. 

Ju högre upp på skalan, desto mer värdesätts individens rätt att fatta beslut och styra sitt liv utan 

att auktoritära krafter och mer traditionella värderingar styr. Religiösa, filosofiska och politiska 

aspekter har en stark påverkan på värderingarna och deras utveckling; men något förenklat kan 

man ändå se att ekonomisk utveckling och ökad levnadsstandard (i en förändring från att vara ett 

utvecklingsland via industrialisering till ett post-industriellt kunskapssamhälle) leder till högre 

värden i de bägge dimensionerna: individens frihet och rätten att fatta beslut och styra sitt liv blir 

allt viktigare.173 

Sverige, Norge och Danmark kännetecknas av höga värden i bägge dimensionerna, de sekulära 

frihetsaspekterna värdesätts högst i världen174. Frihet, jämlikhet och självbestämmande har varit 

centrala värden i våra länder under lång tid, vilket märks såväl i attityder som i lagstiftning.175 

Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när 

informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar, så också i Sverige. Med ökad utbildning och 

jämlikhet minskar auktoritetstron, och de flesta törs uttrycka sina synpunkter och sina 

förväntningar. Genom rättighets och valfrihetslagstiftning förstärks trenden. 176 

Invånarnas förväntningar på den offentliga sektorn ökar som en följd av förväntningar som formas i 

kontakt med andra organisationer och företag, och ett tryck skapas på offentlig sektor att möta den 

servicekvalitet som erbjuds av ledande företag som invånarna annars möter i sina dagliga liv177. 

OECD redovisar ett växande allmänt missnöje med nuläget inom politik, ekonomi och samhälle. 

Det finns känslor av att man har ”lämnats bakom” eller av att man ”inte värdesätts”. Det finns ett 

geografiskt mönster kring missnöjet, där regioner och områden med svagare ekonomisk utveckling 

visar ett större missnöje. Samtidigt finns belägg för att det inte enbart är den ekonomiska 

 

172 SKL (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

173 World values survey (2022),  Findings and Insights, http://worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp  

174 Ibid 

175 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

176 SKL (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

177 BCG (2018), Scenarios for 2030 – A report for the Independent Review of the Australian Public Service (APS) 
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utvecklingen som förklarar missnöjet, där kulturella och sociala faktorer även lyfts fram som 

förklaringar till ett ökat missnöje. Man kan tala om individer som är mer benägna att acceptera 

förändring och som är mer platsoberoende, jämfört med individer som är mer förändringsobenägna 

och platsbundna, som vill att saker ”ska vara som förr” och vill bo kvar. 178 

Under de senaste 30 åren har många i Sverige har fått det avsevärt bättre. Men samtidigt har det 

skett en ökad ekonomisk, social och åsiktsmässig polarisering i samhället. En ökad inkomst-

spridning och bostadssegregation har befäst skillnader i människors levnadsvillkor, och geografisk 

koncentration av social utsatthet har skapat samhällsproblem.179  

I sken av de globala kriser som just nu pågår, och farhågan att omfattande systemiska negativa 

effekter kommer av till exempel klimatkrisen, så bör man på ett samhälleligt plan uppmärksamma 

för de risker som sociala brytpunkter (”social tipping points”) för med sig, och hur de påverkar 

gällande värderingar och den sociala tilliten180. 

Ett försök att mäta socialt kapital i svenska kommuner utgår från fem variabler: Generell tillit, 

Valdeltagande, Förtroende för kommunen, HBTQ-index och Integration av nyanlända. Lägre 

socialt kapital återfinns i kommuner belägna i inlandet i Sveriges norra delar, Dalarna, Gävleborg, 

Bergslagen och Dalsland samt stora delar av Skåne och Södra Kronoberg. Bruksorter har ofta 

något lägre socialt kapital. Förklaringar till detta kan vara att individer historiskt har varit beroende 

av en dominerande arbetsgivare för att kunna utveckla sina individuella förutsättningar. 

Värderingar och levnadsmönster verkar föras vidare mellan generationer. Mut- och 

korruptionsskandaler påverkar förtroendet för kommunen och den generella tilliten. 181 

Tilliten mellan människor och till samhällsinstitutionerna är avgörande för såväl ekonomisk 

utveckling som offentlig välfärd. Transaktionskostnaderna, det vill säga kostnaderna för att skapa 

och upprätthålla avtal med olika parter, minskar med hög tillit – och det ökar dynamiken i 

ekonomin. Sambanden mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa och lycka, hög grad 

av trygghet, låg kriminalitet är också väl dokumenterade. Internationellt ligger Sverige tillsammans 

med de nordiska länderna samt Holland i topp vad gäller människors tillit. Det tar lång tid att bygga 

upp tillit, men tilliten kan snabbt raseras. Tilliten i Sverige har under lång tid varit oförändrad trots 

ökade ekonomiska skillnader, boendesegregation och en stor flyktinginvandring. Det finns dock 

indikationer som tyder på att tilliten i samhället håller på att minska.182183 

 

 

178 OECD (2019), Regional Outlook – Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas 

179 SKL (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

180 Juhola, S. et alt (2022), Social tipping points and adaptation limits in the context of systemic risks: Concepts, models and 

governance, Front. Clim., 21 september 2022, Climate Risk Management, https://doi.org/10.3389/fclim.2022.1009234.  

181 Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt 

182 SKL (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

183 Ersta Sköndal Bräcke Högskola (2021), Tillitsbarometern, Levande rapport: 1, version 5: 2021 

https://doi.org/10.3389/fclim.2022.1009234
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Populismen träder fram 

Populism kan sägas vara lika gammalt som demokratin själv, men de senaste 10 åren har 

populism visat sig livskraftig och populistiska partier har vunnit mark i mer än ett dussintal 

demokratier, många av dem i Europa.184  

Det finns inte någon helt ensidigt vedertagen definition av populism, men forskningen pekar på att 

populismen rör sig runt ett antal centrala begrepp. Kärnan i populism kan sägas vara några olika 

komponenter. Populism, och dess avgörande attityder, definieras av att a) man lyfter fram en 

”verklig folkvilja” och att man är emot ”den styrande eliten” (politiskt, ekonomiskt, kulturellt), b) man 

polariserar och lyfter en konflikt mellan ”folkviljan” och ”eliten”, samt c) att man säger sig kunna 

företräda ”folkviljan”.185 

Det tar lång tid att bygga upp tillit, men det går snabbt att rasera den. I drygt 50 år har tilliten 

minskat i Storbritannien och i USA. Djupa sprickor mellan människor i dessa länder har skapats 

genom ökade inkomstklyftor, främlingsfientlighet, krockar mellan stad och land i värderingar och 

kultur, och förstärkning av åsiktsskillnader genom medierna. Det finns en risk att låg tillit skapar ett 

klimat där inriktningen och tonfallet förändras markant, och att politiken blir en arena för maktkamp 

och populism.186 

Den globala polariseringen inom samhälle och politik ökar, och många människor känner sig 

frustrerade av och alienerade från de politiska systemen. Och i motsats till för tio år sedan, är 

trenden nu att det sker steg bakåt för demokratin globalt.187 

Ett växande allmänt missnöje med nuläget inom politik, ekonomi och samhälle kan övergå till att 

man förkastar den traditionella politiken och det ursprungliga samhällskontraktet, särskilt i områden 

med svagare ekonomisk utveckling i kombination med grupper av individer som präglas av att vara 

förändringsobenägna och platsbundna. Populismen kan börja träda fram på en grogrund av 

missnöje och misstro.188  

Populismen står i kontrast till en mer pluralistisk och vedertagen syn på det demokratiska 

politikarbetet och beslutsfattandet, där olika perspektiv och intressenter ges plats i en mer öppen 

process. Populister ser i stället ett värde av att polarisera grupper och synpunkter, och att skapa 

konfliktpunkter. Populism finns såväl till höger som till vänster inom den traditionella politiska 

skalan.189 

Även om populismen tidigare vunnit framsteg i olika länder, så markerade ändå Brexit i 

Storbritannien, Donald Trumps presidentskap i USA och Jair Bolsonaros i Brasilien något nytt: 

populismens fotfäste i tre av världens stora ekonomier. Om populism tidigare var mer förknippat 

med mer framväxande och svaga demokratier, visar nu populismen på framsteg i några av 

 

184 The Guardian (2019), How we combed leaders speeches to gauge populist rise, www.theguardian.com/world/2019/mar/06/how-we-

combed-leaders-speeches-to-gauge-populist-rise  

185 Geurkink et al (2019), Populist Attitudes, Political Trust, and External Political Efficacy: Old Wine in New 

Bottles?, Political Studies 1-21, Journal of travel research, vol. 31, ss. 74-75. 

186 SKL (2018), Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

187 United Nations (2022), Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world, Human development report 

2021/2022, United Nations Development Program 

188 OECD (2019), Regional Outlook - Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas 

189 Team Populism (2018), Policy Brief on Populism in Europe and the Americas: What, When, Who and So What?, IE University, 

Madrid, Spanien. 
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världens mest etablerade och viktiga demokratiska länder. Där populism tidigare mest gjorde 

lokala/nationella avtryck, finns nu risk för en mer global populism, med påverkan på globala 

ödesfrågor som hantering av klimatkrisen, internationella konflikter och relationer, humanitära 

katastrofer, samt finansiella flöden och handel. 190191192 

Aktuell forskning pekar på hur populism kan påverka demokratin negativt på olika sätt, genom 

exempelvis att en hårdför ”folkviljans majoritet och vilja” kan inkräkta på individers och minoriteters 

rättigheter, och att det finns en risk för att grundläggande rätts- och förvaltningsprinciper kan 

åsidosättas. Den medvetna polariseringen som populister representanter riskerar att skapa 

långtgående verkningar på den sociala sammanhållningen och de grundläggande demokratiska 

värderingarna i samhället.193194 

 

 

Några frågeställningar som kan väckas: 

• Hur kan Uppsala län möta invånarnas ökade förväntningar på ett effektivt och rättssäkert sätt? 

• Finns ett tillräckligt systematiskt arbete med innovationer i offentlig sektor för att möta de ökade 
förväntningarna? 

• Har Uppsala län ändamålsenliga mekanismer, strukturer och arbetssätt på plats för att förebygga, 
fånga upp och motverka strömningar av polarisering, misstro, bristande tillit och undergrävande av 
demokratiska värderingar? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

190 Löfflmann, G. (2022), Introduction to special issue: The study of populism in international relations, The British Journal of Politics and 

International Relations, 24(3), https://doi.org/10.1177/13691481221103116 

191 EY (2017), What´s after What´s next – The upside of disruption – Megatrends shaping 2019 and beyond 

192 Tony Blair Institute for Global Change (2020), High Tide? Populism in Power, 1990-2020, https://institute.global/policy/high-tide-

populism-power-1990-2020 

193 University of Notre Dame (2022), The Rise of Populism, artikel publicerad 28 januari 2022, https://keough.nd.edu/the-rise-of-

populism/ 

194 Team Populism (2018), Policy Brief on Populism in Europe and the Americas: What, When, Who and So What?, IE University, 

Madrid, Spanien. 

https://keough.nd.edu/the-rise-of-populism/
https://keough.nd.edu/the-rise-of-populism/
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Vi ser förändrade förutsättningar för konkurrenskraft 

Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar. Ekonomiska förhållanden har under de 

tre senaste decennierna förändrats avsevärt i såväl industri- som utvecklingsländerna. Ökat 

konkurrenstryck och snabbare förändringstakt påverkar de flesta platser och organisationer. 195  

Det yttersta syftet med god konkurrens- och utvecklingskraft kan summeras till att skapa välstånd 

och långsiktigt hållbar tillväxt196. Att generera god avkastning till sina ägare är fortfarande ett 

huvudsyfte för näringslivet, som idag allt oftare kompletteras av insikten kring behovet av en 

hållbar samhällsutveckling, något som 200 av de största företagen i USA står bakom genom deras 

omformulering av syftet med amerikanskt företagande197. 

FN:s initiativ ”Race to zero” visar också hur näringsliv och investerare ser det som en naturlig del 

av konkurrenskraften att ha ett aktivt samhälls- och klimatengagemang. Initiativet samlar länder, 

regioner och över 5000 företag 440 av de största investerarna i världen. Ett ökat intresse och fokus 

från globala investerare för dessa frågor, visar också hur hållbarhetsfrågor och tillväxtpotentialen 

inom dessa områden är en del av att skapa konkurrenskraft.198  

Nationellt finns exempelvis initiativet ”Fossilfritt Sverige”, där 22 olika branscher tagit fram 

färdplaner för att bli fossilfria eller klimatneutrala, och därigenom bidra till en samhällsomställning 

och stärka sin konkurrenskraft199. 

När USA:s president Joe Biden i augusti 2022 undertecknade Inflation Reduction Act, inkluderas 

satsningar om cirka 4 000 miljarder kronor på grön omställning och utveckling av innovations- och 

produktionskapacitet inom sol- och vindenergi, samt batteriteknologi200. Under 2021 investerade 

den kinesiska staten och kinesiska företag drygt 4 200 miljarder i clean energy, och bidrog till en 

tydlig global ökning av dessa investeringar, som nu ökar efter att ha legat på i stort samma nivå 

under ett par år201. Vissa bedömare menar att man med utgångspunkt från investeringstakten och 

intentionerna från USA och Kina förhoppningsvis kan se en positiv internationell konkurrens mellan 

dem, som globalt stimulerar och driver på såväl innovationer som investeringar för en grön 

omställning202. 

Förutsättningen för företagens konkurrens- och utvecklingskraft förändras långsiktigt. Bakom 

denna utveckling finns en rad faktorer, där de viktigaste är EU:s fria rörlighet, minskade 

handelshinder och ökad globalisering av handeln, samt den teknologiska utvecklingen med 

digitaliseringen i spetsen. Traditionella beskrivningar utgår ofta från en tydlig uppdelning dels 

 

195 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

196 Svenskt Näringsliv (2018), Konkurrens- och utvecklingskraft – Sverige i en ny omvärld. 

197 Business Roundtable (2020), Business Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation to Promote ‘An Economy That Serves All 

Americans’, publicerad 19 augusti 2019, https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-

corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans 

198 United Nations (2022), Race to zero, United Nations Climate Change, https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign 

199 Fossilfritt Sverige (2022), https://fossilfrittsverige.se/ 

200 The White House (2022), By the numbers: The inflation reduction act, artikel publicerad 15 augusti 2022, 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/15/by-the-numbers-the-inflation-reduction-act/ 

201 International Energy Agency (2022), World Energy Investment 2022 Datafile, publicerad juni 2022, https://www.iea.org/data-and-

statistics/data-product/world-energy-investment-2022-datafile 

202 Politico (2022), New cause for climate optimism? The US rivalry with China, artikel publicerad 20 augusti 2022, 

https://www.politico.com/news/2022/08/20/china-clean-energy-ira-climate-00052684 

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://fossilfrittsverige.se/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/15/by-the-numbers-the-inflation-reduction-act/
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-investment-2022-datafile
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-investment-2022-datafile
https://www.politico.com/news/2022/08/20/china-clean-energy-ira-climate-00052684
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mellan varu- och tjänsteproducerande företag, dels mellan de som är internationellt 

konkurrensutsatta och de som verkar på en mer skyddad hemmamarknad.  

Idag ser dock verkligheten radikalt annorlunda ut. En tjänstefiering pågår och gränserna mellan 

varor och tjänster suddas ut. Även på sin hemmamarknad utsätts allt fler företag – direkt eller 

indirekt – för internationell konkurrens. Produktion, stödfunktioner, personal och kunder kan flyttas 

mellan och inom länder. En växande andel av företagens delprocesser och moment i 

förädlingskedjan utsätts för konkurrens. Sveriges relativa nackdel genom en liten inhemsk 

marknad i kombination med betydande geografiska avstånd (inom landet och till de stora 

marknaderna), medför att marknadsnärvaro blir allt viktigare.  

Tillgången till rätt kompetens på rätt plats blivit allt viktigare med anledning av hårdare konkurrens, 

en snabb strukturomvandling och teknikutveckling, en ökad vikt av innovationer, samt högre 

tjänsteinnehåll. Sämre grundskoleresultat under en lång tid, i kombination med att svenska 

universitet beskriver hur ungdomar från gymnasieskolan inte är tillräckligt förberedda för 

högskolestudierna, får ses som allvarliga varningstecken. Brist på arbetskraft med rätt kompetens 

har ökat kraftigt, och bedöms idag som det främsta hindret för tillväxt av företagen. Inom hela 

näringslivet och i hela landet har företag svårt att rekrytera, och det får allvarliga konsekvenser för 

många företag. Bristerna på kompetens och arbetskraft är inte enbart begränsade till högutbildade. 

Det råder även en stor brist på i stort sett alla typer av yrkesutbildningar.  

Framgent ökar kraven på kompetenstillgång och kompetensutveckling ytterligare. 

Strukturomvandlingen och digitaliseringen av samhället innebär att en rad kompetenser sannolikt 

kommer att ersättas av olika typer av IT-lösningar. Det är dock inte i första hand hela yrken som 

automatiseras, utan snarare olika arbetsuppgifter. Samtidigt är det viktigt att peka på att 

utvecklingen också skapar mängder av nya arbetstillfällen och nya yrken.203  

Såväl Covid-19-pandemin som kriget i Ukraina har påvisat sårbarheten i globala värdekedjor, där 

leverans- och distributionsnätverk inte var så stabila och pålitliga som man planerat för204205. 

Samtidigt som aktuell forskning pekar på styrkan hos företag med högre andel globala nätverk206, 

leder dessa erfarenheter troligtvis till att företag försöker skapa större motståndskraft mot 

kommande globala risker genom att bland annat öka redundansen i värdekedjorna, nedkortning av 

leveranskedjor, säkerställd lagerhållning, samt öka kritisk produktionskapacitet i hemlandet207208. 

Framtidens globala marknad ser troligtvis annorlunda ut. I en utblick bortom 2030 skissas ibland en 

mer friktionsfri marknad, där efterfrågan och utbud möts sömlöst, där företag är 

hypereffektiviserade och där inhyrd högkompetent arbetskraft organiseras runt uppgifter, och där 

varje kapacitet i företag kan nyttjas som en tjänst. Intelligenta maskiner organiserar och leder 

arbetsflöden för att optimera såväl insatser som utfall, mot den just nu aktuella efterfrågan. Nya 

marknader skapas och existerande marknader omformas. Den fysiska världen upplevs, taggas och 

länkas genom internet. Massiva mängder nya data skapas, och datalagringskapaciteten är i princip 

 

203 Svenskt Näringsliv (2018), Konkurrens- och utvecklingskraft – Sverige i en ny omvärld 

204 The Economist - Världen om (2020), 8 geopolitiska megatrender – globala trender som förstärks under coronan, Nr 1 2020, sid 20-26 

205 World Economic Forum (2022), The war in Ukraine is triggering an evaluation of global systemic risk, artikel publicerad 30 juni 2022, 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/ 

206 Hyun, Jay, etal (2020), The role of global connectedness and market power in crises: Firm-level evidence from the COVID-19 

pandemic COVID ECONOMICS, Nr 49 18 SEPTEMBER 2020, sid 148-172, Centre for economic policy research, CEPR press, London, 

UK 

207 The World Bank (2022), How the war in Ukraine is reshaping world trade and investment, artikel publicerad 3 maj 2022,  

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-war-ukraine-reshaping-world-trade-and-investment 

208 The Economist - Världen om (2020), 8 geopolitiska megatrender – globala trender som förstärks under coronan, Nr 1 2020, sid 20-26 

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/ukraine-war-global-systemic-risk-resilience/
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-war-ukraine-reshaping-world-trade-and-investment
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oändlig. Integritet och tillit på marknaden säkras genom kod. Företag konkurrerar – och överlever 

långsiktigt – på denna marknad enbart genom innovation och värdeskapande, då produktivitet och 

effektivitet inte länge bedöms vara en differentierande konkurrensfördel. 209  

För att i det 21:a århundradet bli och förbli konkurrenskraftiga krävs att platser och regioner finner 

sina unika attraktionsfaktorer, i konkurrens med andra platser på nationell och global nivå, och 

detta kräver innovationsarbete. Innovation drivs framför allt av samarbete. Därför krävs inte bara 

smarta människor, utan även mångfald. Olika människor som arbetar med olika saker och 

kolliderar på oväntade sätt är det som skapar viktiga nya idéer. Detta är mer än någonting annat 

anledningen till att den geografiska platsen blir avgörande för förmågan till innovation och till 

konkurrens. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi utgör innovativa 

ekosystem som attraherar och möjliggör klusterbildning av begåvade människor, smarta 

institutioner, spetsforskning, banbrytande innovation och ledande företag som släpper fram 

kreativiteten för att generera nya innovativa framsteg. 210   

Möjligheten för nytänkande innovativa lösningar blir inte minst tydligt om man beaktar behoven av 

omställning med anledning av klimatförändringarna i kombination med en ökad global 

konsumerande medelklass. De globala marknaderna kommer att efterfråga klimatsmarta och 

cirkulära lösningar, och här kan Sveriges näringsliv vara konkurrenskraftigt. 211 

 

 

Några frågeställningar som kan väckas: 

• Hur kan Uppsala län och dess företag säkra en god position på en allt mer globaliserad marknad med 
ökat konkurrenstryck? 

• Vilka insatser kan ytterligare stärka Uppsala läns innovationssystem, inte minst för att skapa ännu 
mer internationell lyskraft runt utmaningsdrivna innovationer?  

• Finns tillräckliga åtgärder och samverkan för att säkerställa kompetensförsörjning till länets näringsliv 
och offentlig sektor? 

• Hur kan Uppsala län bli en plats där innovation och konkurrenskraft växer fram som en följd av 
öppenhet inför en mångfald av olika människor, tankar och idéer? 

  

 

209 EY (2017), What´s after What´s next – The upside of disruption – Megatrends shaping 2019 and beyond 

210 Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

211 SOU (2017), Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi, SOU 2017:22. 
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Lågkonjunktur väntas – ansträngt ekonomiskt läge skapar 

utmaningar212 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat en humanitär kris som påverkar miljontals 
människor. De ekonomiska effekterna av kriget, som givit en stor påverkan på den globala handeln 
och de finansiella marknaderna har också en stor påverkan på den ekonomiska tillväxten. 

Innan kriget i Ukraina var världsekonomin på väg mot en stark återhämtning efter Covid-19-
pandemin. Kriget och störningar i viktiga leveranskedjor (förvärrade av nedstängningar i flera 
Kinesiska storstäder och hamnar på grund av nolltoleranspolicy rörande Covid-19) skapar 
allvarliga bakslag för världsekonomins återhämtning. 

De flesta ekonomier står nu inför en mycket svagare tillväxt än förväntat. Den globala BNP:n 

förväntas nu öka med endast 3 procent 2022 och 2023 vilket är klart lägre än tidigare 

bedömningar.    

Historiskt är Ryssland och Ukraina globalt viktiga exportländer. Tillsammans bidrog de innan kriget 

med ungefär 30% av den globala veteexporten, 20% avseende majs, vissa gödningsmedel och 

naturgas, samt 10% av den globala oljeexporten. Priserna på dessa steg kraftigt efter krigets 

utbrott. 

Högre energipriser beroende på importembargo på rysk olja och kol tillsammans med högre 

varupriser på livsmedel och olika råvaror har haft en stark påverkan på inflationstrycket under 

2022. Inflationstakten i till exempel Tyskland, Storbritannien och USA ligger högre än på 40 år.  

Inflationen förväntas fortsätta stiga under 2022, och når en nivå på 8,5 procent i OECD länderna 

under 2022.  

Störningarna i de globala leverenskedjorna och bristen på insatsvaror bedöms gradvis klinga av 

under 2023 och inflationen minskar något. Inflationen kommer dock vara fortsatt hög 2023, framför 

allt det första halvåret, och de höga råvarupriserna skapar ett förhöjt kostnadstryck för företagen. 

Redan innan Covid-19-pandemin var en långsiktigt försämrad produktivitet en av de viktigaste och 

mest allvarliga ekonomiska trenderna inom OECD under ett antal tiotal år. Därtill kommer det 

faktum att i många länder stod endast några få regioner för den samlade tillväxten, och resterande 

regioner i dessa länder hade ingen eller till och med negativ tillväxt. Inbromsningen i 

produktivitetsökning och de skillnader som finns är problematisk av flera anledningar: det minskar 

möjligheten till långsiktigt hållbara löneökningar, samt att det försvårar möjligheten till skuldsättning 

i offentlig sektor. 213 

Offentlig skuldsättning ökar riskerna och minskar handlingsfriheten mot 2030 och framåt, på ett 
globalt plan. Förmågan att långsiktigt få kontroll på skuldsättningen påverkar möjligheten att 
framgångsrikt och långsiktigt hantera de stora sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar 
som samhället står inför.214 

Det finns dock stora osäkerheter i kring utvecklingen av världsekonomin och effekten av kriget i 
Ukraina kan vara större än uppskattat.   

 

212 Där inte annat särskilt anges, hänvisas detta stycke till: OECD (2022), OECD Economic Outlook , Juni 2022 (2022/1) 

213 OECD (2019), Regional Outlook - Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas 

214 KPMG (2014), Future State 2030: The global megatrends shaping governments 



 

2022-10-18 48 (60) regionuppsala.se 
 

Världsekonomin befinner sig för tillfället i den mest samtidigt åtstramande perioden av penning- 
och finanspolitiken de senaste 50 åren. Samtidigt som inflationsdämpande åtgärder i form av 
exempelvis räntehöjningar bedöms som nödvändiga, så kan den sammantagna effekten bli större 
än vad som eftersträvas, i termer av minskad ekonomisk tillväxt och svagare finansiella 
förutsättningar. Historiska erfarenheter pekar på behovet av att balansera olika relevanta åtgärder, 
i rätt omfattning och i rätt tid för att hantera inflationstrycket samtidigt som negativa effekter 
minimeras.215 

För svensk del är den sammantagna bedömningen att konjunkturutsikterna har försvagats 

påtagligt under andra kvartalet 2022. Den svenska ekonomin bedöms nu vara på väg in i en 

lågkonjunktur, snarare än den milda högkonjunktur som förutsågs tidigare216. Expansiv ekonomisk 

politik under pandemin, stora störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot 

Ukraina har inneburit en skenande inflation. Skyhög inflation, fallande tillgångspriser och 

förväntningar om fortsatta räntehöjningar innebär att de svenska hushållen har en pessimistisk syn 

om framtiden. Inom näringslivet är synen mer optimistisk då orderböcker är fyllda och vinstläget är 

relativt gott. Urholkningen av hushållens köpkraft på grund av hög inflation och stigande räntor gör 

dock att efterfrågan utvecklas svagt framöver, och den svenska ekonomin faller tillbaka i en 

lågkonjunktur med ett försämrat arbetsmarknadsläge även nästa år217.   

Pandemin har inneburit en hård belastning på välfärden, och tillfälliga statsbidrag har gett 

förutsättningar för kommuner och regioner att ekonomiskt hantera pandemin. Bedömningen av 

kommuners och regioners ekonomi framgent präglas dock av stor osäkerhet218. 

Sveriges låga statsskuld skapar en handlingsfrihet och relativt sett goda förutsättningar för att 

kunna hantera de ekonomiska effekterna av Covid-19-pandemin219. 

 

Inkomstskillnader och ekonomisk ojämlikhet 

Redan innan Covid-19-pandemin ökade inkomstskillnaderna i samhället, i de flesta OECD-

länderna har de ökat sedan 40 år tillbaka220.  

Man refererar nu internationellt till en ”levnadskostnadskris”, med försämrade hushållsekonomier, 

högre kostnader, lägre inkomster och försämrat arbetsmarknadsläge. Detta drabbar redan svaga 

ekonomier och socio-ekonomiskt utsatta hushåll särskilt hårt. 221 

Enligt Långtidsutredningen 2019 drivs ökande inkomstskillnader av stora ökningar i 

kapitalinkomster och att gruppen med lägst disponibel inkomst har halkat efter.222 De ekonomiska 

klyftorna har ökat i Sverige mellan exempelvis de som har arbete och de som står utanför 

arbetsmarknaden, mellan yngre och äldre, mellan storstad och landsbygd, och mellan inrikes 

 

215 Guenétte, et al (2022), Is a Global Recession Imminent?, EFI Policy Note 4, September 2022, World Bank Group 

216 SKR (2022) Makronytt nummer 2/2022 220825 

217 Konjunkturinstitutet (2022), konjunkturuppdatering augusti 2022 

218 SKR (2021), God ekonomi i kommuner och regioner mitt i pandemin, publicerad 11 maj 2021, 

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/godekonomiikommunerochregionermittipandemin.54008.html 

219 Regeringen (2020), Regeringens proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021  

220 Nordiska ministerrådet (2018), Increasing Income Inequality in the Nordics Nordic Economic Policy Review 2018, TemaNord 

2018:519. 

221 OECD (2022), OECD Economic Outlook, Juni 2022 (2022/1)  

222 SOU 2019:65. Långtidsutredningen 2019 
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födda och utrikes födda223. Pandemin riskerar att öka inkomstskillnaderna ytterligare, genom att 

långtidsarbetslösheten planat ut på en förhöjd nivå224.  

 

Strukturella utmaningar för kommuner och regioner  

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört 

en allt äldre befolkning. Att vi i genomsnitt lever allt längre är i grunden positivt. Det leder dock till 

ett större behov av omsorg och vård, vilket leder till kostnadsökningar. 225  

Redan innan Covid-19-pandemin och den nu förväntade lågkonjunkturen gick Sveriges kommuner 
och regioner in i en period med mycket stora krav på omställning. Det tryck som skapas av de 
demografiska förutsättningarna börjar nu bli påtagligt: befolkningen ökar särskilt snabbt i de mest 
kostnadskrävande åldrarna, sektorns egna pensionskostnader ökar, och samtidigt ökar 
befolkningen i yrkesverksam ålder bara svagt. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det 
även råder brist på arbetskraft.  

Hittills har intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen 
använts för att hantera utmaningarna. Sveriges kommuner och regioners bedömning är att 
skatteunderlaget fortsätter växa de kommande åren men tillsamman med snabbt ökande priser 
och löner som en effekt av den skenande inflationen innebär dock att de ökande skatteintäkterna 
för kommuner och regioner  inte leder till någon reell resursförstärkning. De närmaste årens 
ekonomiska utveckling kommer präglas av en urholkning av köpkraften som snabbt stigande priser 
och löner leder till. Stora prisökningar syns inom områdena transporter, energi, livsmedel och 
byggkostnader vilket innebär stora påfrestningar på kommunernas och regionernas ekonomi de 
kommande åren. 226 

Framöver ökar kostnaderna mer än intäkterna i kommuner och regioner. För att kunna hantera 
utmaningarna med en allt äldre befolkning, brist på arbetskraft samtidigt som pensionskostnaderna 
ökar och övriga kostnader stiger på grund av inflationen behöver aktiva och omfattande åtgärder 
genomföras för att minska kostnader inom kommuner och regioner.227  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) noterar att det kommunala och regionala 

handlingsutrymmet utmanas. De pekar på att röster ibland höjs för ökad centralisering och statlig 

styrning, som ett enkelt sätt att lösa komplexa välfärdsfrågor. Det finns en särskild utmaning i att 

hantera dessa strömningar i en tid då kostnadsmassor strukturellt förväntas stiga mer än 

intäkterna, samtidigt som olika krisförlopp ska hanteras parallellt.228  

 

Nästa globala ekonomiska kris – redan på ingång 

Samtidigt som vi fortsatt hanterar konsekvenserna av Covid-19-pandemin (en global hälsokris som 

systemiskt bidrog till en global ekonomisk kris), de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina 

och en förväntad lågkonjunktur är det självklart angeläget att också ha den strategiska kapaciteten 

att inte tappa fokuset på klimatkrisen, vars konsekvenser och följdkriser i många avseenden vida 

 

223 SKR (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

224 Sveriges Riksbank (2022), Långtidsarbetslösheten i pandemins spår, Ekonomisk kommentar, nr 2, 2022. 

225 SKR (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 

226 SKR (2022) Makronytt nummer 2 2022 och SKR Ekonominytt nummer 7 2022 

227 SKL (2019), Ekonomirapporten, maj 2019, Om kommunernas och regionernas ekonomi  

228 SKR (2021), Vägval för framtiden 4 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 



 

2022-10-18 50 (60) regionuppsala.se 
 

bedöms överstiga andra kriser229. Klimatkrisen kan i allra högsta grad skapa en mycket allvarlig 

och mycket långvarig ekonomisk kris, med förödande ekonomiska konsekvenser och finansiell 

instabilitet, globalt och i många led230. 

Redan för ett tiotal år sedan påvisades att de negativa ekonomiska konsekvenserna av 
klimatförändringarna, vida översteg kostnaderna för att sätta in effektiva åtgärder, och det finns en 
ekonomisk logik i att sätta in åtgärder för att minska och reversera klimatförändringar.231 

Aktuella bedömningar pekar på att åtgärder för att möta klimatförändringar inte bara ska ses som 

en kostnadspost som är lägre än kostnaden av att låta klimatförändringarna fortgå. Åtgärderna mot 

klimatförändringarna kan också skapa tillväxt och innovation, stimulera ekonomin och minska 

fattigdom och ekonomisk ojämlikhet.232 

 

 

Några frågeställningar som kan väckas: 

• Finns kapacitet, uthållighet och strategier på plats i Uppsala län för att hantera lågkonjunkturen?  

• Kommer det offentliga systemet i Uppsala län att – på såväl kort som lång sikt – kunna hantera 
samtidiga intäktsminskningar och kostnadsökningar, utan att på ett dramatiskt sätt riskera vare sig 
verksamhetskvalitet, rättssäkerhet eller tillit? 

• Hur skapas förutsättningar för att den offentliga sektorn ska kunna fortsätta att effektiviseras genom 
innovation och nya arbetssätt, nyttjandegörande av den teknologiska utvecklingen, samt genom 
samverkan? 

• Finns den strategiska kapaciteten att trots dagens utmaningar även fokusera på de ekonomiska 
effekterna av klimatkrisen i ett medellångt till långt perspektiv? 

 

 

  

 

229 Se huvudavsnittet ”Miljö och Klimat”, tidigare i denna rapport. 

230 Commodity Futures Trading Commission (2020), MANAGING CLIMATE RISK IN THE U.S. FINANCIAL SYSTEM, Market Risk 

Advisory Committee of the U.S. Commodity Futures Trading Commission 2020 

231 Stern, Nicholas (2007), The economics of climate change – The Stern review, Cambridge university press, Cambridge, UK 

232 Oswald, Andrew och Stern, Nicholas (2019), Why are economists letting down the world on climate change?, publicerad 17 

September 2019, https://voxeu.org/article/why-are-economists-letting-down-world-climate-change 
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