INDIVIDUALISERING
Ur ett internationellt perspektiv är det tydligt att svenskar
prioriterar individuell självständighet. Vi tenderar att
ha mer sekulära värderingar snarare än traditionella.
Generellt värdesätter svenskar också självförverkligande
och livskvalitet över ekonomisk och fysisk säkerhet.
(Framtidskommissionen, 2013)

KRIG
NATURKATASTROFER

När minskande respekt för traditionella hierarkier
och auktoriteter är en trend ökar istället olika former
av medborgardeltagande i samhället. Denna typ av
utveckling ställer högre krav på transparens, tillgänglighet
och individuellt deltagande inom offentlig sektor.
(Omvärldsanalys Region Skåne, 2017)
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UTBILDNING
Sedan 1970-talet har Sverige genomgått
en enorm förändring när det kommer
till utbildning (Framtidskommissionen).
Det finns nu fler högutbildade än
lågutbildade i Sverige. Vissa gap i
utbildningsnivå tenderar att ärvas inom
familjer och sociala grupper (SCB).

INKOMSTKLYFTOR
Under lång tid har Sverige haft små ekonomiska
klyftor i samhället men sedan 1980-talet har
klyftorna ökat (framtidskommissionen). Både andelen
rika och fattiga har ökat medan medelklassen
har minskat. De rika har blivit rikare medan
de fattigas situation inte har förbättrats. Två
förklaringar är förändringar i arbetsmarknaden
och distribution av inkomst från kapital (handel
med aktier, fastigheter o.s.v.) (dagens samhälle).

Sverige har den högsta graden av urbanisering i EU.
År 2011 minskade befolkningen i 141 av landets
290 kommuner. Det är dom mindre mer glesbebygda
kommunerna som minskar medan storstäderna och
universitetsstäderna ökar mest. Genomsnittsbefolkningen
på landsbygden blir äldre och mindre högutbildad då det
främst är unga och högutbildade som dras till städerna.
(Framtidskommissionen 2013)
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Teknisk utveckling är en av drivkrafterna
bakom ökade möjligheter till längre transporter
på kortare tid. På grund av Sveriges glesa
struktur, ses god kommunikation ofta som
viktigt för möjligheterna att utbyta information
och kunskap mellan människor och kulturer
(Omvärldsanalys Växjö kommun, 2007).
Känslan av att känna sig mobil är också
ofta starkt sammankopplad med känslan av
individuell frihet. Slutligen är detta en trend
som ökar vid ekonomisk tillväxt (ISSUU, 2010).

MIGRATION
Framtida
migrationsmönster
är otroligt svåra att förutspå.
Ett scenario är att migrationen
kommer vara mer cirkulär, vilket
innebär att människor som
immigrerat till Sverige fortsätter
att flytta vidare till andra länder
eller till tidigare hemland.
(Befolkningsstatistik, SCB 2017)

MOTTRENDER
GÖR DET SJÄLV: Människor vill inte vara en del av
den ökande konsumtionen och lösa problem
själv .
TILLBAKA TILL RÖTTERNA: Ett stort intresse
för
självförsörjning,
förenkling
samt
omställningsrörelsen är exempel i Sverige.
En stark drivkraft är övertygelsen om att
samhället behöver en stor förändring, men
även att människor exempelvis odlar, stickar
eller bakar eftersom de uppskattar sysslan
och kreativiteten. När samhället blir allt mer
osäkert söker människor trygghet i hur det var
förr samt vetskapen att de kan klara sig själv.
(Camino)
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ZERO WASTE RÖRELSEN: Denna mottrend
handlar om att använda mindre resurser
som inte är förnyelsebara och även att
förenkla och använda färre produkter.

EKONOMISK TILLVÄXT
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STAD- LANDSBYGD

Sverige är nu ett av de länder som påverkar jorden allra mest
med ett ekologiska fotavtryck på 4,2 år 2016. År 2014 var
det 3,7 vilket betyder att det har skett en drastisk förändring
till det sämre. 18% av detta är orsakat av varukonsumtion.
(WWF, 2016)
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År 2010 var den svenska försörjningsbördan (antalet personer
en förvärvsarbetande förväntas försörja inklusive sig själv)
2,14 personer, vilket förväntas öka till 2,35 personer (+ 10
%) fram till 2030 (Framtidskommissionen 2013, s. 126).

De senaste 20 åren har proportionerna av koldioxidutsläpp
orsakade av varor vi konsumerar i Sverige förändrats.
Utsläpp kopplade till importerade varor har ökat med nästan
50% medan utsläpp kopplade till svenskproducerade varor
minskat med 30%..
(Naturvårdsverket, 2016)

GLOBALISERING

ÖKAD FÖRSÖRJNINGSBÖRDA

1993

Billigare produkter har lett till en ökad konsumtion (WWF
Sweden, 2008). Idag har den behovsdrivna ekonomin ersatts
av en identitetsdriven ekonomi. Många av de traditionella
gemenskaperna är svagare exempelvis familj, religion och
hemmet. Istället använder vi konsumtion som ett medel för
att visa vilken grupp vi vill tillhöra vilket ger oss en känsla av
samhörighet. Att förändra och förbättra sig själv är en del
av den identitetsdrivna ekonomin. Detta betyder att vi söker
upplevelser och andra sätt att förbättra oss själv på.
(Sveriges kommuner och landsting, 2014)

ET

I samband med den förlängda pensionsåldern stiger också etableringsåldern på arbetsmarknaden (på grund av förlängd utbildningstid och ökad medelålder för att skaffa barn).
Detta innebär en ökad försörjningsbörda för
den ekonomiskt aktiva delen av befolkningen
(Framtidskommissionen 2013, s. 113-114).

Utsläpp utanför Sverige

46

DV

När pensionsåldern infördes 1913 var det väldigt
få som nådde upp till denna. Idag ser situationen
annorlunda ut då en man som fyller 65 år förväntas leva ytterligare 18,4 år och en kvinna 21,2 år
osv. (Framtidskommissionen 2013, s. 112-113).
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Mellan 2025 och 2035 passerar alla 40-talister 85 år,
vilket medför en extrem efterfrågan på välfärdstjänster.
(Sweco Eurofutures, s. 10).
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Digital media kan leda till ökad polarisering
av till exempel politiska åsikter. På grund av
sociala medier är det enklare att skapa nätverk
och hitta människor med liknande åsikter.
Därför är det även enklare för människor
med extrema åsikter att organisera sig.
(Framtidskommissionen, 2013)

Antalet skilsmässor har tredubblats sedan 1970-talet.
Tillsammans med det faktum att vi generellt bildar familj
senare i livet nu skapar detta en trend av ökat antal
ensamhushåll i Sverige (Framtidskommissionen, 2013).
Kärnfamiljskonstallationen blir bara mer sällsynt och
behovet av mindre lägenheter ökar (SVT nyheter, 2016).

Individualisering handlar också om ändrade sociala
vanor på grund av ett bredare spektra av val i vardagen.
Detta har inte någon direkt koppling till minskad social
sammanhållning men det uppstår risk för ökade
olikheter mellan olika sociala grupper. I framtiden ställs
högre krav på att skapa olika sociala mötesplatser
för att främja integration mellan samhällsgrupper.
(Framtidskommissionen, 2013)

På bara hundra år har Sverige gått, från att vara ett relativt fattigt och
homogent landsbygdsfokuserat land med en låg medellivslängd,
till att bli ett rikt och heterogent land med en av världens högsta
medellivslängder (Framtidskommissionen 2013, s. 109-110). Ser man
till Sveriges demografiska utveckling idag och i framtiden, så handlar
den främst om en ökad livslängd och ett minskat barnafödande.
Detta medför bland annat en sjunkande andel personer som arbetar
och betalar skatt, samtidigt som efterfrågan på välfärdstjänster
(framförallt inom sjukvården och äldreomsorgen) ökar, vilket
kommer leda till ett växande gap mellan behov och vilka resurser
som finns för att täcka dessa (Framtidskommissionen 2013, s. 110).
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Informationssökning på internet har ökat från
2005 till 2016 från 57% till 80% i Sverige
(SOM- institutet, 2017). Om den ökade
tillgängligheten av information verkligen
leder till ökad kunskap och tolerans är dock
oklart. Det verkar som att vi till största delen
söker efter information som bekräftar vad vi
redan vet. Mycket media idag är dessutom
riktat till specifika grupper i samhället.

175 000

2016

I SVERIGE
,
EN ÖKNING MED 2,1% SEDAN 2015.

Källa: Trafikanalys

150 000

“Över tre fjärdedelar av Sveriges koldioxidutsläpp
kommer från hushåll - främst energi, transport
och mat. Innan har regleringarna fokuserat
på industrierna och renare produktion. Med
tiden har industrierna förbättrat sin koldioxid
effektivitet; trots förbättringarna kan teknologin
inte ensam lösa problemet. Framstegen har
till stort blivit neutraliserade av snabbt ökande
konsumtionsnivåer. Det finns ett uppenbart behov
av statliga regleringar över hushållskonsumtion,
främst energi, transport och mat, vilka står för 80%
av hushållsutsläppen. Slutsatsen för att ändra
livsstilar är att alla är medvetna om problemet
och tycker att det berör dem. Regeringen och
reglerande auktoriteter bör “hjälpa människor
att hjälpa klimatet”, genom att göra 7 hållbara
lösningar lättare att ta upp. Detta startar genom
att hjälpa människor att förstå problemet, stödja
dem i sina beslut genom att erbjuda information
och genom att skapa uppmuntrande system som
belönar hållbara livsstilar.”
(Stockholm Environment Institute, 2008)
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• Risk för större skillnader mellan

• Färre fysiska möten till förmån för

grupper i samhället

virituella möten

• Förlorad känsla av tillhörighet

MÖJLIGHETER

MÖJLIGHETER

• Ökat deltagande från allmänheten eftersom

• Ökad medvetenhet om hållbarhet

• Att ta del av information och lära sig nya

invånare vill påverka sin omgivning
• Individuell frihet

saker är mer jämlikt

• Lättare att bryta den urbana normen och

• Möjligt att jobba hemifrån
• Lättare att hitta eller skapa ett lokalt nätverk

flytta till Orust
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• Jobbmöjligheter, till exempel med

arbeten inom vård och omsorg
• Ökat antal invånare - människor flyttar
tillbaka när de går i pension
• Penstionärer kan engagera sig i lokala
aktiviteter
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• Arbetsmöjligheter - ökad efterfrågan på
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MÖJLIGHETER
• Orättvisor blir till drivkrafter för

• Lokalt baserade företag (exempelvis
Göksäter) kan expandera
• Möjligt med en förändring till mer
servicebaserad och cirkulär konsumtion

MÖJLIGHETER
• Fler människor vill bo nära naturen samt vara
självförsörjande
• Mer hållbara städer - bättre ekonomi
för kommunen på grund av exempelvis
energieffiktiva lösningar
• Ökad känsla av gemenskap i samhällen,
exempelvis en expandering av Ekobyn

förändring

MÖJLIGHETER
• Tillgänglighet, individuell frihet

HOT

• Fler immigranter- ökad mångfald

• Dyra hus - mest sommargäster som köper

• Utbyte av kunskap och information

• Psykiska sjukdomar - kostnad för samhället

• Immigration leder till mer arbetskraft

• Klyfta mellan östra och västra Orust

• Enklare att pendla till större städer- möjligt

• Segregering, polarisering och gentrifiering

internethandel

HET

MÖJLIGHETER

EN

till äldre

MÖJLIGHETER

L
D
R

• Större efterfrågan på hus anpassade

• Mer avfall
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människor och fler äldra

• Ökade klimatförändringar
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• Otillräckligt med kompetent arbetskraft
• Mindre mångfald - färre unga
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• Högre kostnader på grund av ökad
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och människor blir äldre

IDU

• Mindre skatt - unga börjar jobba senare
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efterfrågan av äldreomsorg

hatbrott online

IN

individualiserad offentlig service

extremistisk propaganda samt begå
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• Större efterfrågan för mer
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• Människor flyttar för att göra karriär

• Lättare att sprida och hitta

HOT

att bo och jobba i olika städer

• Ej hållbara material används för bygget av infrastruktur

• Bättre ekonomi för lokala producenter samt
mindre import- ökad platsekonomi
• En mer hälsosam miljö och därför även en mer
attraktiv plats att bo på
• Bättre prognoser om klimatförändringarna ger
större möjlighet för anpassning och lindring

HOT
• Människor vill inte bo nära kusten på
gund av framtida översvämningar
• Förnekelse
• Greenwashing

• Mer trafik leder till minskad trygghet på gatorna
• Den mesta transporten sker fortfarande med ej hållbara
färdmedel vilket leder till föroreningar och buller
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