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FÖRORD

Omvärldsanalysen för 2013 är den sjätte analysen som genomförs i Gislaveds kommun. De 
trender som lyfts fram har inte förändrats speciellt mycket genom åren men däremot är intres-
set för analysen och arbetet med den större. Alla som är inblandade i arbetet ser vinsterna med 
att analysera de trender som finns i samhället och som på ett eller annat sätt påverkar Gisla-
veds kommun och som vi måste förhålla oss till.

Arbetsmarknadsläget i Gislaveds kommun och den höga arbetslösheten som har bitit sig fast 
är effekter av ett ekonomiskt läge i Europa och i hela världen som påminner oss om hur sår-
bara vi är och hur vi påverkas av det som sker i omvärlden.

Gislaveds kommun vill vara förberedd på framtidens förändringar och på att kunna möta dem 
på bästa sätt. Därför lägger vi i kommunen, både politiker och tjänstemän, tid och engage-
mang på att ta fram denna rapport varje år. Analysen kommer att bli en viktig del i arbetet med 
att utarbeta mål under våren.

Tack till alla som tar sig tid att läsa analysen samt till alla som tagit sig tid att arbeta fram under-
laget.

Karin Gustafsson  Stefan Tengberg
Kommundirektör  ekonomichef

Så här läser du omvärldsanalysen

Allra först i rapporten får du en inledning där syftet 
med omvärldsanalysen presenteras. Utgångspunkten 
för omvärldsanalysen är att identifiera de förändringar 
i omvärlden de kommande tio åren som kan ha stor 
påverkan på Gislaveds kommun som geografisk plats 
och organisation.

Därefter presenteras fem drivkrafter som ger tren-
derna i omvärldsanalysen sin riktning. Sedan presen-
teras trenderna utifrån fyra olika vinklar: framtidens 
samhälle, framtidens arbete och näringsliv, framtidens 
kommun och framtidens miljö. Dessa fyra områden är 
en tematisk indelning av trenderna. I själva verket sam-
verkar och motverkar trender varandra och ger följder 
på alla områden. Några utmaningar och möjligheter av 
varje trend beskrivs kort.

Slutligen sammanfattar analysgruppen sina intryck från 
arbetet med omvärldsanalysen 2013 och ger några re-
flektioner kring kommande förändringar och farhågor.
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VARFÖR EN OMVÄRLDSANALYS

Vilka förändringar i omvärlden påverkar Gislaveds 
kommun tio år framåt?

Få personer skulle idag säga att en organisation, så 
som en kommun, skulle kunna fungera på samma 
sätt oberoende av vad som händer i omvärlden. 
Tvärtom är det så att kommunens möjligheter 
att ge god service till medborgarna, att attrahera 
nya invånare och att ta kloka ekonomiska beslut 
är mycket beroende av att ha en så bra bild som 
möjligt av vad händer runt omkring. Bra planerings-
underlag gör det lättare för kommunens politiker att 
prioritera rätt och att våga fatta svåra eller modiga 
beslut.

Omvärldsanalysen har som syfte att identifiera tren-
der som kan vara av stor vikt för Gislaveds kom-
mun, som geografisk plats och som organisation, 
och som påverkar möjligheterna att nå kommu-
nens vision och övergripande mål. I förlängningen 
ska den även säga något om vilka följder dessa 
trender kan få för kommunen. Omvärldsanalysen 
revideras varje år och för varje år fördjupas arbetet 
med analysen.

Omvärldsanalysen är ett första avstamp till budget-
processen för 2014. Analysen syftar till att ta fram 
en bild över de möjligheter och utmaningar som 
kommunen möter i framtiden och det är i ljuset av 
denna bild som de prioriteringar som sker i mål och 
budgetprocessen ska ses.

Frågeställningen som arbetet har utgått från är:
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Vad är en omvärldsanalys?
Omvärldsanalys handlar om att försöka förbereda 
sig inför framtiden. I omvärldsanalysen försöker 
man lyfta blicken och se utanför den egna orga-
nisationen och det egna närområdet. Det handlar 
om att identifiera starka trender som på längre sikt 
kan komma att påverka kommunens möjligheter 
att nå sina övergripande mål, oavsett om vi tror att 
påverkan är positiv eller negativ.

Omvärldsanalysen ska därför omfatta företeelser 
och förändringar som organisationen i regel har 
mycket svårt att påverka, och som den därför helt 
enkelt måste förhålla sig till.

Omvärldsanalysen är ett arbete som ska särskiljas 
från den omvärldsbevakning som sker kontinuer-
ligt på olika håll i organisationen.

Enkelt sagt är omvärldsbevakningen det pågå-
ende arbetet med att spana på och att samla 
information om vad som händer i samhället. 
Denna information kan exempelvis sammanfattas i 
olika trender. Omvärldsanalysen handlar sedan om 
att bearbeta de trender som observerats och se 
vilken påverkan de kan tänkas ha på organisatio-
nens verksamheter.

Omvärldsanalys

Skapar handlingsberedskap inför möjliga och kommande 
framtider.
Ligger till grund för strategiska mål och beslut.

Arbetsgång
Analysen är framtagen av en grupp bestående av 
tolv tjänstemän från sex av kommunens förvalt-
ningar. Deltagarna har valts ut för att de anses 
komplettera varandra vad gäller olika perspektiv 
på omvärlden och framtiden.

Arbetet har följts av två referensgrupper, en med 
kommunstyrelsen och en med förvaltningsche-
ferna. Kommunstyrelsekontoret leder arbetet och 
tar fram den slutgiltiga produkten.
Omvärldsbevakning sker kontinuerligt i samtliga 
förvaltningar och därför är det viktigt att alla deltar 
i arbetet.

Analysgruppen har haft tre möten då en analys-
modell har använts för att fördjupa och uppdatera 
de trender som förra årets analys bygger på. 
Kommunstyrelsen har prioriterat och fördjupat 
arbetet kring sex trender. Därefter har förra årets 
omvärldsanalys kompletterats och skrivits om. 
Förvaltningschefsgruppen har fått analysgruppens 
underlag för kännedom.

Slutgiltig analys fastställs av kommunstyrelsen och 
sedan presenterats resultatet på den planerings-
konferens som inleder arbetet med kommunens 
mål- och budgetarbetet inför 2014-2018.
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DRIVKRAFTER OCH TRENDER

DRIVKRAFTER
Teknikutveckling
Den tekniska utveck-
lingen har haft en stor påverkan på sam-
hällsutvecklingen och utvecklingen fortsätter i 
snabb takt. Just nu är vi inne i en period då fler 
människors och organisationers kommunikationer 
förändras i snabb takt med att teknik, i form av 
datorer och datakommunikationer utvecklas. Vi 
har idag vant oss vid att med hjälp av till exempel 
telefonen kunna flytta pengar, boka biljetter och 
att deklarera. Tekniken har även gjort det möjligt 
att hålla kontakten och skapa nya relationer med 
människor som bor långt bort vilket till exempel 
facebook är ett bra exempel på.

Digitaliseringen som breder ut sig ger även möj-
ligheter till smarta lösningar för att skapa trygghet 
och säkerhet i form av larm samt ökar komfort 
och energibesparningar.

Teknikutvecklingen förändrar också förutsättning-
arna för näringslivet, kulturen, medieutvecklingen 
och demokratin. Utvecklingen handlar dock inte 
bara om nya funktioner och prylar, utan också om 
att stärka användarvänligheten och att erbjuda 
miljövänliga produkter.

DrivkraftEn drivkraft gör att trenden sätts i rörelse, och tar en riktning dvs. ökar eller minskar.

Globalisering
Världens avstånd krymper och information sprids 
allt snabbare och det blir svårare och svårare att 
få en överblick av helheten. Det sker en maktför-
skjutning till nya delar av världen som kräver ny 
kunskap och specialisering.

För företagen innebär den ökade rörligheten och 
snabbheten att konkurrensen ökar samtidigt som 
nya marknader har öppnats upp. För människor 
generellt innebär det att vi blir mer homogenise-
rade, dvs. bär samma märkeskläder, lyssnar på 
samma musik och äter samma maträtter. På hem-
maplan märker man däremot att samhället istället 
får en ökad mångfald.

Det sker idag ett globalt arbete när det gäller miljö 
och klimatfrågor. Detta är ett bra exempel på frå-
gor som idag inte kan lösas enbart nationellt och 
visar på att samarbeten mellan världens nationer 
påverkats i positiv riktning av en ökad globalise-
ring.

Internationella kontakter blir allt viktigare och sam-
manlänkningen till andra delar av världen skapar 
ett ömsesidigt beroende, men även en ökad 
komplexitet. Det blir allt viktigt att kunna hantera 
många olika relationer och kulturer även på den 
lokala arenan.

Urbanisering
Under industrialiseringen bestod urbaniseringen 
i Sverige av utflyttning från landsbygden till tätor-
ter och städer. Under senare tid har även mindre 
städer och tätorter tappat befolkning till storstads-
regionerna och högskoleorterna.I

Inflyttningen till storstäderna har stärkt deras be-
tydelse, både som en politisk maktfaktor och som 
kulturbärare. Storstaden lockar människor med 
sitt utbud av arbetstillfällen, nöjen, kontakter och 
utbildning. Urbaniseringen är en global process. 
För första gången i historien bor nu en större del 
av jordens befolkning i städer än på landsbygden.II

I Sverige bor 87 procent av befolkningen i en FA-
region (arbetsmarknadsregion) med fler än 100 
000 invånare. Hälften av Sveriges befolkning bor i 
någon av de tre storstadsregionerna.III

Även lokalt ser vi att det sker en urbanisering inom 
Gislaveds kommun.
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Individualisering
Den ökade individualiseringen av samhället är inget 
nytt. Värderingarna kring individen och kollektivet 
varierar över tid. För tillfället är vi inne i period av 
ökad handlingsfrihet för individen i förhållande till 
kollektiv som familjen, samhällsklassen eller gene-
rationen.IV Fokus ligger på ökade valmöjligheter och 
självutveckling. Antalet ensamhushåll är internatio-
nellt sett högt i SverigeV och staten bidrar till synen 
på människan som enskild individ genom 
att fördela skatter och bidrag utifrån individnivån.

Vidare vill alla individer och företag vara unika. 
Arbetstagarna vill kunna styra över sina arbetstider, 
kunna distansarbeta och ta ledigt när de önskar. 
Konsumenten vill inte ha standardvaror som finns 
i varje hem och är masstillverkade utan söker det 
unika och mer originella.

Klimat och energi
Under 2007 fick klimatfrågan sitt definitiva genom-
brott. Problemet har under senare tid lyfts fram än 
mer då tillväxten ökar stort i folkrika länder som 
Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Den livsstil 
som vi i västervärlden är och varit vana vid 
kommer att påverkas när den sprids till allt större 
befolkningsgrupper. Detta märks redan på de 
ökade priserna på mineraler, olja, biobränsle 
och mat.

Det finns nu en etablerad internationell samsyn om 
att klimatförändringarna måste tvinga fram minsk-
ningar av oljeanvändningen, livsstilsförändringar 
och utsläppsbegränsningar. Det som påverkar kon-
sumtionen är prisbilden. Mycket kan bero på hur 
mycket vi är beredda att betala för den livsstil som 
vi har idag. Råvarupriserna påverkar intresset för att 
arbeta med att utveckla andra energislag.

Intresset för miljöområdet har långsiktigt vuxit de 
senaste decennierna genom att olika miljöpro-
blem och miljörelaterade frågor tidvis har domine-
rat debatten. Försurningen, kärnkraftsdebatten, 
ozonskiktet, säldöden och nu klimatfrågan har ökat 
intresset och drivit på utvecklingen. Orsakerna till 
att vissa miljöproblem har minskat kan ofta sökas i 
bättre teknik, lagstiftning och internationella över-
enskommelser. De miljöproblem som kvarstår och 
ökar är istället ofta knutna till livsstil och vanor och 
att åstadkomma förändringar i människors kon-
sumtionsmönster är svårt och tar lång tid.

På ett lokalt plan har klimatfrågan vunnit genom-
slag. Svårigheten att kombinera kraven på ett håll-
bart samhälle med kraven på tillväxt märks både 
i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. 
Förhoppningar finns dock om att teknikutveckling-
en ska kunna överbrygga glappet.



8

TRENDER
Detta avsnitt med 
trender är upp-
delat i fyra rubri-
ker, framtidens 
samhälle, framti-
dens arbete och 
näringsliv, fram-
tidens kommun 
och framtidens miljö.

Framtidens samhälle
Fler äldre
Andelen äldre i befolkningen blir fler och skälen till 
detta är flera men inte minst bättre sjukvård och 
medicinska framsteg tillsammans med ökad kun-
skap kring förebyggande arbete och nyttigare kost 
och motion. Samtidigt som befolkningen blir äldre 
föds det allt färre barn och även om detta variera 
kraftigt under olika perioder så har befolkningens 
medianålder ökat under en längre tid.

Att det blir fler äldre i samhället innebär på sikt att 
vård- och omsorgsbehovet ökar men det kan få 
betydligt fler följder än att vårdbehoven ökar på 
sikt. Den nya gruppen pensionärer kan också bli 
en påtryckningsgrupp i lokal och nationell politik. 
Attityderna till vad samhället ska erbjuda i form av 
service och boende kan också vara annorlunda 
hos den nya pensionärsgruppen än hos tidigare 

TRENDAnses vara en för-ändring i omvärlden som man kan tro kommer att fort-leva ytterligare en tid och som kommer att påverka omvärlden.Är uppenbar och synlig och har en viss riktning, den ökareller minskar.

generationer. Framtidens pensionärer är aktiva 
varav många har haft och har starka positioner i 
samhället. Hur de vill leva sina liv i framtiden kan 
komma att påverka villkoren för bland annat kom-
munernas näringsliv.VI

Den nya generationen pensionärer är en köpstark 
grupp som kommer att spendera mycket av sina 
pengar på upplevelser och resor. Kairos Future, 
ett företag som tar fram framtidsscenarier, har 
tagit fram en rapport som visar att en del kommer 
att vilja flytta utomlands ett tag men flyttar sedan 
hem igen. Många kommer också att vilja hitta 
upplevelser i Sverige och att njuta av stillhet nå-
gonstans långt från storstadens hets. Så många 
som 72 procent hävdar i denna undersökning 
att de kommer att prioritera nya fritidsintressen. 
Det finns och kommer även framöver att finns en 
ekonomisk klyfta mellan pensionärer som måste 
beaktas.

Ska framtidens välfärdssystem i grunden kunna 
upprätthållas i framtiden behöver arbetslivet öpp-
nas och breddas för att ta tillvara på äldre som 
en resurs. Att vara behövd och att göra en insats 
bidrar även till god hälsa.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	 Kommunen kan behöva satsa mer på att arbeta förebyg-
gande för den stora grupp pensionärer som är relativt 
friska och aktiva idag. Syftet är att de bibehåller sin hälsa.

•	 Andelen äldre – äldre ökar vilket medför ett ökat 
vårdbehov och ökade kostnader.

•	 Nya tjänsteföretag kan växa fram för att serva de 
köpstarka pensionärerna och för att komplettera den 
service som kommunen ger.

•	 Ett utökat fritidsutbud och sociala mötesplatser blir 
viktiga framöver. Äldre kommer att behöva utbildning i 
och tillgänglighet till ny teknik, kanske kan detta tillhan-
dahållas på träffpunkterna.

•	 Kraven på kommunen att erbjuda olika former av 
tillgängliga, attraktiva och funktionella boende kan 
komma att öka. Det gör också att människor kan bo 
kvar hemma längre.

•	 Nya krav kan komma att ställas på kollektivtrafiken 
med flexibla anropsstyrda lösningar och utvecklad 
färdtjänst.

•	 Ta tillvara på pensionärer som en resurs till ideellt en-
gagemang och i arbetslivet. Unga och pigga pensionärer 
skulle även kunna bli en tillgång för den ideella sektorn 
och en påtryckningsgrupp i politiken.
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Ökad mångfald
Globaliseringen och den ökade rörligheten samt 
människor på flykt har gjort att andelen invånare 
med utländsk bakgrund successivt har ökat i Sve-
rige. En del kommer från oroshärdar ute i världen, 
men med en ökad rörlighet av arbetskraft inom EU 
finns det också större möjligheter för människor 
att frivilligt välja att bosätta sig och arbeta i ett nytt 
land. Utan invandring skulle Sveriges befolkning 
komma att krympa i framtiden.VII

I förlängningen skulle ett tillskott av arbetskraft från 
länder utanför EU kunna vara ett sätt att hantera 
den åldrande befolkningen i Europa.VIII

En annan dimension av ökad mångfald är att män-
niskor i allt högre utsträckning lever ut sin livsstil. 
Den nationella identitetens betydelse minskar och 
allt fler finner sin identitet i något annat, till exempel 
sitt yrke eller sin hobby. Människor med samma 
livsstil och synsätt samlar sig i grupper över hela 
världen. I ett mindre samhälle kan det bli så att 
ökad mångfald leder till ett mer splittrat samhälle.

En baksida av den ökade mångfalden är att det på 
flera ställen i Europa växer fram populistiska och 
främlingsfientliga partier. Dessa är alltmer fram-
gångsrika och får alltmer utrymme i den nationella 
politiken. Även i Sverige ökar stödet för liknande 
partier. De har stärkt sin position såväl på riksplanet 
som lokalt i många svenska kommuner.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Ökad mångfald i samhället är en resurs som kan skapa 
möjligheter för nya typer av företag och kulturyttringar 
samt bidra till tillväxt, framåtanda och kreativitet.

•	Ökad andel personer med utländsk bakgrund ställer krav 
på verksamheten i kommunen i form av introduktion 
och språkinlärning. Detta är viktigt för att på sikt öka 
andelen förvärvsarbetande.

•	Kommunen behöver anpassa sina verksamheter efter 
mer varierade krav från befolkningen och arbeta aktivt 
med att anställa fler personer med olika bakgrund och 
språkkompetens.

•	Kommunen har ett övergripande ansvar för alla sina 
medborgare, vilket inbegriper att ta ställning i frågor 
kring bostadssegregation och andra integrationsfrågor 
för att motverka främlingsfientlighet och utanförskap.

•	Kommuninvånarna behöver inkluderas i integrationsar-
betet för att skapa en förståelse och acceptans för en 
ökad mångfald i kommunen.

•	Kommunen behöver strategier för att hantera främlings-
fientlighet.
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Ökade samhällsklyftor och ökad ohälsa
Inkomstspridningen har ökat i Sverige sedan början 
av åttiotalet.IX Ungdomar och invandrare har relativt 
sett fått det sämre, samtidigt har flera andra grupper 
ökat sin standard. Skillnaderna ökar mellan rika och 
fattiga, mellan de som har och inte har arbete eller 
utbildning och mellan friska och sjuka.X

Boendesegregation kan också bli en av följderna av 
ökade klyftor, när bostadspriserna går upp i vissa 
områden samtidigt som andra får allt lägre status. 
Många kommuner i Sverige märker av krav på att 
inhägna enskilda tomter eller hela bostadsområden. 
Detta är en utveckling som är relativt ny i Sverige.XI

Under de senaste decennierna har folkhälsan för-
bättrats, vilket bland annat avspeglar sig i att medel-
livslängden fortsätter att öka. Däremot är hälsan inte 
jämlikt fördelad i befolkningen, vilket kan bli en stor 
utmaning i framtiden. Det råder sociala skillnader i 
levnadsvillkor, levnadsvanor och i hur frisk man är. Vi 
ser också sociala skillnader i tillgängligheten till häl-
sofrämjande resurser och möjligheten att få vård.XII

Ohälsan ökar för svaga grupper som lågutbildade, 
låginkomsttagare och utrikesfödda. Att hälsotillstån-
det skiljer sig mellan olika socioekonomiska grupper 
visar sig tydligt i risken för en förtida död, men det 
finns också stora skillnader i hur man upplever sitt 
hälsotillstånd. Att hälsan är ojämnt fördelad bland 

olika grupper påverkar även barnen som i högre so-
cioekonomiska grupper har bättre levnadsvanor, äter 
mer frukt, äter oftare frukost och är mer fysiskt aktiva.

Flera indikatorer pekar också på att den psykiska 
ohälsan fortsätter att öka. Detta kan utgöra ett kom-
mande hälsohot. Vi kan också se att utvecklingen av 
fetma och övervikt har stagnerat i Sverige, men att 
den är oroande världen över. Bristen på fysisk aktivi-
tet och den höga alkoholkonsumtionen är ytterligare 
hot mot hälsan.XIII

Att skapa en god folkhälsa är viktigt då det leder till 
ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. För 
arbetsgivarna är detta viktigt och många satsar just 
på aktiviteter och insatser med fokus på hälsa.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	 Kommunen behöver satsa resurser på att skapa mer blan-
dade boendemiljöer för att minska bostadssegregation.

•	 Med ökade samhällsklyftor är det stor risk för ökat 
behov av sociala insatser till kommuninvånarna.

•	 Stöd till barn och andra som lever i utsatta miljöer är 
nödvändigt för att på sikt minska utanförskap.

•	 Satsningar på psykisk- och fysisk ohälsa behöver lyftas 
fram i kommunens folkhälsoarbete.

•	 Anpassa utbildningsnivån till de behov som finns samt 
skapa en bredare bas av olika yrken i kommunen för att 
få fler i arbete.
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Trygghetsbehovet ökar
Att invånarna känner trygghet är en grundförutsätt-
ning för ett fungerande samhälle. Trygghet aktuali-
seras allt oftare i samhällsdebatten, där det diskute-
ras allt ifrån trygghet i ett bostadsområde eller i det 
offentliga rummet till trygghet från diskriminerande 
och nedsättande behandling eller från misshandel 
i det egna hemmet. Trygghet kan också innefatta 
ekonomiska aspekter, som trygghet till sysselsätt-
ning, och sociala aspekter, som tillgång till ett 
nätverk av vänner och familj.

Att de socioekonomiska klyftorna ökar kan vara en 
anledning till känslan av otrygghet. Som en större 
samhällstrend skulle otryggheten också kunna ha 
påverkats av omvälvande världshändelser som 
terrorattacker, bankkrascher och lågkonjunkturen. 
Kanske späds känslan på av en osäkerhet inför 
den egna framtiden som bottnar i ett svagare väl-
färdssystem, en svagare förankring i lokalsamhället 
och den ökande individualiseringen.XIV

Budskapet i media påverkar otrygghetskänslan, 
men en ökande otrygghetskänsla innebär inte med 
nödvändighet att risken för att utsättas för brott el-
ler andra obehagliga händelser har ökat. Istället kan 
det vara just känslan som blir allt starkare. Oavsett 
vad det beror på tycks behovet av upplevd trygg-
het fortsätta att växa.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Hittills har åtgärder för att skapa större trygghet ofta 
inriktats på att stävja brott, men trygghet handlar om 
så mycket mer. Kommunen behöver därför definiera 
vad man menar med trygghet, och ta ett helhetsgrepp i 
frågan.

•	Det är viktigt att ha med trygghetsaspekten i samhälls-
planeringen, allt från översiktsplaner till detaljplaner.

•	Kommunen behöver aktivt arbeta med trygghetsfrågor 
för att invånarna ska uppleva och känna trygghet i sam-
hället och i hemmet.

•	Motverka segregation är viktigt, då detta skapar en 
känsla av ”vi och dom”, vilket leder till ökad känsla av 
otrygghet.
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Förändrat köpbeteende
Sverige och andra delar av västvärlden har under 
det senaste århundradet gått från ett jordbruks-
samhälle och relativt fattigt samhälle till ett välmå-
ende och rikt land. I takt med denna förändring 
har så klart också människors köpbeteende 
förändrats.

Från att ha varit ett samhälle där behovet av mate-
riella saker varit väldigt tydligt har nu trenden änd-
rat fokus något och betydelsen av upplevelser har 
ökat. Vissa teknikprodukter ger en upplevelse och 
behovet av teknikprylar är fortfarande en tydlig 
trend. Vårt tidigare så tydliga ”köp och slängsam-
hälle” har lett till att många och framförallt dagens 
unga istället för materiella ägodelar betonar vikten 
av upplevelser och personlig utveckling. Intresse 
för att handla på ”second hand” och därmed 
återanvända saker har ökat och har blivit en livsstil 
för många.

Idag handlar många via internet och detta på-
verkar möjligheter till lokal etablering av butiker i 
mindre orter.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	 Hur kan vi möta människors ökade behov av självför-
verkligande och upplevelsebehov i vår kommun?

•	 Öka möjligheter till återvinning och reperationer inom 
kommunens organisation.

•	 Aktiv marknadsföring kring vart det är möjligt att köpa 
second hand produkter samt att lämna in saker för 
återanvändning.

•	 Hur möter vi den ökade näthandeln i våra tätorter?
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Snabbare rörlighet och omställning
I takt med den snabba teknikutvecklingen som 
skett under många år har också takten på informa-
tionsflödet ökat. Denna utveckling kommer att fort-
sätta, vilket ställer stora krav på både individer och 
organisationer att hänga med. Människor förväntar 
sig att den utökade informationstekniken ska kunna 
användas i nästan alla former av kommunikation.

Näringslivet påverkas då det ställs krav på snabba 
omställningar och konkurrens, från nya delar av 
välden. Informationen sprider sig snabbt och möj-
ligheten att nischa sig blir allt svårare.

Kommunerna påverkas också bland annat genom 
att medborgarna förväntar sig snabba beslut och 
snabb information. Detta är inte alltid förenligt med 
det politiska systemet, som har, och ska ha, en viss 
tröghet inbyggt i sig.

Även från statens håll kommer nya krav genom 
exempelvis förändrad eller utökad lagstiftning. Strik-
tare myndighetsutövning påverkar kommunernas 
verksamheter och möjligheter till utveckling.

Nämnder med myndighetsansvar upplever ofta 
att kraven på specialkunskaper ökar, vilket kan 
vara svårt för en enskild kommun att tillgodose. 
Samarbeten mellan kommuner kan vara ett sätt att 
hantera dessa förändringar.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Ny teknik skapar möjligheter till bättre service och 
tillgänglighet.

•	Alla människor har inte tillgång till den nya tekniken vil-
ket gör att alternativ måste finnas, vilket skapar en större 
administration.

•	Snabbare rörlighet och minskad tid till diskussion kan 
öka kraven på att ha en helhetssyn och på att ta princip-
beslut. Detta i sin tur kräver en politik som bygger på 
tydliga och långsiktiga strategier, snarare än reaktioner på 
specifika händelser.

•	Inom vissa verksamheter ökar statens detaljstyrning ge-
nom lagstiftning. Politikerna måste ha ett bra och korrekt 
beslutsunderlag vilket ställer högre krav på att medarbe-
tarna ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
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Ökade krav på kommunikationer
Alla Sveriges kommuner är beroende av bra 
kommunikationer. På många ställen är det långa 
avstånd mellan kommunerna och även inom kom-
munerna är det viktigt att det finns bra kommuni-
kationer.

Benägenheten hos arbetskraften att flytta på sig 
har sjunkit sedan de många flyttlassens tid på 
60-talet. Istället har människors möjligheter och 
vilja att pendla längre sträckor ökat. Det är detta 
vi brukar kalla regionförstoring.XV Dock finns det 
gränser även för pendlingsviljan. Få är beredda att 
pendla längre tid än 45-50 minuter, vilket innebär 
att platser med goda kommunikationer kan ha 
lättare att attrahera invånare.XVI På en sådan plats 
kan du bo kvar, även om du byter arbete. Det 
innebär också att arbetsgivare på sådana platser, 
gärna med goda förbindelser med storstädernas 
arbetsmarknad, kan komma att ha lättare att 
rekrytera personal.

För Gislaveds kommun, där kommungränserna i 
norr och söder ligger på gränsen av 45-50 mi-
nuter från eller till de större städerna för pendling 
med kollektivtrafik är det viktigt att satsa på bra 
och attraktiva boendemiljöer som får människor 
med rätt kompetens att vilja flytta hit.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	 Flexibla lösningar som bilpooler, samåkning och liknande 
måste utforskas, samtidigt som fler pendelparkeringar för 
bil och cykel tillskapas.

•	 Inpendling kan vara ett sätt att skapa regionförstoring 
och göra det lättare att rekrytera till strategiska poster. 
Kommunen kan underlätta för inpendling genom att bistå 
med flexibla arbetsförhållanden och god förekomst av 
lägenheter.

•	  Tekniska lösningar kanske kommer att kunna ersätta en 
del av pendlingen, för att på så sätt lösa rekryteringsbeho-
ven på ett mer hållbart sätt.

•	 Att kunna pendla till arbeten inom regionen möjliggör för 
invånarna att kunna bo kvar i kommunen.

•	 Stödja bredbandsutvecklingen i kommunen till att skapa 
ett robust system.

•	 Samverka med närliggande kommuner och regioner kring 
frågor som rör infrastruktur och kommunikationer för 
att nå framgång, kring standardhöjning och bättre säker-
het.

•	 Strategi för hur vi kan medfinansiera infrastrukturprojekt.

•	 För en glesbefolkad kommun med mycket landsbygd kan 
det bli en utmaning att se till att ha så goda kommunika-
tioner att det kan underlätta en rörlig arbetsmarknad.

•	 Genom bättre resmöjligheter under kvällar och helger 
kan kollektivtrafikens andel av unga resenärer öka.

Bra kommunikationer innebär även tillgänglighet 
till bredband. Ska människor välja att bo kvar på 
landsbygden eller flytta dit är detta oerhört viktigt 
att satsa på, samt bra täckning för mobiltelefo-
nerna.

Den ökade pendlingen kan leda till negativa 
miljökonsekvenser och därför är frågan värd att 
ställa om all regionförstoring är av godo. xvii För 
en miljövänlig regionförstoring krävs satsningar på 
miljövänliga transportsätt och miljövänliga drivme-
del. Den järnväg som finns i Gislaveds kommun är 
viktig och den måste finnas kvar och utvecklas.
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Ökade krav på boendet
Boendets betydelse ökar och vi ser att olika 
grupper i samhället ställer olika krav. Boendet har 
också blivit ett sätt att uttrycka sin identitet. Det 
är viktigt för en kommun att erbjuda attraktiva och 
alternativa boendemiljöer samt ett varierat utbud 
av boendemöjligheter. En del vill bo centralt med 
god tillgänglighet till nöjesliv eller den service som 
finns där, medan andra vill bo nära t ex vattnet el-
ler nära till golfbanan.

En ny generation pensionärer kommer att ställa 
helt andra krav på boende än generationer tidi-
gare. Samtidigt ställs det miljökrav och det finns 
en efterfrågan på energieffektiva boenden. I takt 
med att mångfalden ökar, ökar också kraven på 
alternativa boendeformer.

Kommunens egna undersökningar visar att äldre 
personer vill bo kvar hemma så länge som det är 
möjligt, och annars i närmiljön. Det bostadsbe-
stånd som finns idag behöver kompletteras med 
ytterligare trygghetsboenden, seniorboenden och 
gemenskapsboenden. Det är viktigt att det finns 
bra och tillgängliga bostäder centralt i alla tätor-
ter. Barnfamiljer behöver ofta ett större boende 
och väljer om möjligt att bo i villa, medan det för 
många nyinflyttande och ungdomar behövs ett 
bra utbud av hyreslägenheter

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Viktigt att i samhällsplaneringen skapa attraktiva boen-
demiljöer tillsammans med en attraktiv plats att bo och 
leva på.

•	Förhålla sig till framtida önskemål kring boendet för olika 
grupper t ex. naturnära, sjönära, centrumnära, miljövänliga.

•	Förhålla sig till en framtida åldrande befolkning i skapan-
de av tillgänglighetsanpassade boenden centralt.

•	Bygga så att bostadssegregation minskar i form av blan-
dande boendemiljöer.

•	Ta reda på hur våra invånare vill bo i framtiden.
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Arbete och näringsliv
Förändrade villkor för tillverkningsindustrin ger 
en förändrad arbetsmarknad
En utveckling som pågått under ett flertal år är att 
antalet anställda i de industrisektorer som är van-
liga i Gislaveds kommun har minskat. Detta har 
lett till att kommunen sedan några år tillbaka har 
en arbetslöshet som ligger på en stabil hög nivå. 
Hela kommunen har en stor utmaning framöver i 
att skapa sysselsättning för invånarna som annars 
tvingas flytta härifrån.

Samtidigt som antalet anställda har minskat har 
omsättningen legat stilla eller ökat, vilket innebär 
att industrin rationaliserar och effektiviserar. Under 
de senaste årens lågkonjunktur har många företag 
dragit ned på antalet anställda, framförallt företag 
som fungerar som underleverantörer. Förr eller 
senare kan det dock komma en punkt där det inte 
finns mer utrymme för ytterligare rationalisering, 
och vad händer då?

Det ses som en viktig framtidsfråga för många av 
kommunens företag att öka förädlingsgraden på 
sina varor eller att börja skapa egna produkter.XVIII I 
takt med att en allt större del av alla arbeten i väst-
världen består av tjänsteproduktion måste förmod-
ligen även näringslivet i Gislaveds kommun och 
dess närregion breddas samtidigt som den redan 
existerande företagsamheten måste tas tillvara.XIX

Ny teknik i form av 3D-skrivare kommer att på-
verka tillverkningsindustrin då den nya tekniken är 
på väg att ta sig in i våra hem och där ritningarna 
lätt gå att hitta elektroniskt. Kairos Future spår att 
framtidens industrilandskap består av närproduce-
rat och i korta serier.

Upplevelseindustrin och kreativa kulturella näringar 
växer i betydelse och ges ett större utrymme. 
Att upplevelsernas betydelse ökar innebär att vi 
numera förväntar oss något mer av en produkt än 
bara funktion och att produkter används för att 
markera identitet.

Kommunens näringsliv kan med fördel komplet-
teras med en mer tjänsteinriktad sektor.XX Tankar 
på att skapa livsstilsboenden och större turis-
manläggningar kan ses som steg i denna riktning. 
Människors ökade vilja att söka upplevelser och 
en bättre hälsa för att må bra skulle kunna vara 
något att ta till vara på.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Gislaveds kommun kan inte räkna med att i framtiden ha 
en låg arbetslöshet utan kommunen måste räkna med 
högre kostnader för bland annat arbetsmarknadsåtgär-
der.

•	Traditionellt sett har Gislaveds kommun varit en bra 
miljö för att starta industriföretag. Om kommunens 
näringsliv ska breddas måste kommunen visa sig vara en 
attraktiv plats även för andra typer av företag.

•	Marknadsföra kommunens tillgång till etableringsmöjlig-
heter och tillgång till byggklar mark.

•	Utbildning blir allt viktigare. Skapa möjligheter till re-
levanta utbildningar på hemmaplan och samverka med 
närliggande högskolor.

•	Matcha framtida kompetensbrist med rätt utbildningsin-
satser.

•	Aktivt arbeta för att höja statusen på industrijobb och 
industriutbildning.

•	Utveckla och aktivt marknadsföra Gislaveds kommun 
som turistmål i samverkan med andra regioner t ex 
inom Småland.
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Ökat rekryterings- och kompetensbehov
I samband med att de sista fyrtiotalisterna går i 
pension kommer även rekryteringsbehoven att öka, 
inte bara för Sveriges kommuner utan även i den 
privata sektorn. Samtidigt är den generation som 
kommer in på arbetsmarknaden betydligt mindre 
än den som träder ut ur den.

För kommunen som arbetsgivare handlar det om 
en stor del av arbetsstyrkan som går i pension 
framöver.XXI Eftersom situationen inte är unik för 
Gislaved kan konkurrens uppstå om arbetskraf-
ten. Även för kommunens företag gäller det att 
kunna hantera den generationsväxling som sker 
när grundarna till många företag går i pension. De 
kommande åren borde effekten av den här trenden 
dock kunna minskas på grund av lågkonjunkturen.

Samtidigt är det inte självklart att det är lättare att 
rekrytera för att arbetslösheten är hög. Det handlar 
helt enkelt inte bara om att hitta någon att anställa 
utan om att hitta någon med rätt kompetens. 
Många fyrtiotalister har höga befattningar i orga-
nisationen, vilket gör att andelen rekryteringar till 
strategiska poster kommer att öka. Detta kan i sig 
försvåra omställningen.XXII

Den nya arbetskraften kan också tänkas ha en 
annan inställning till vad som utgör ett bra arbete 
än vad som är normen idag. Attitydstudier, bland 
annat i kommunen, har visat att det är den sociala 
gemenskapen och lön utifrån prestation som unga 
värdesätter högst på arbetsplatsen.XXIII

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Kommunen måste driva ett strategiskt och långsiktigt 
arbete för att bli och förbli en attraktiv arbetsgivare, i 
detta ingår att se över lönesättningen.

•	Nya generationer kräver annat ledarskap samt flexibla 
arbetstider och arbetsmiljöer. Kommunen behöver för-
ändra föråldrade synsätt och strukturer.

•	I en attraktiv tillvaro ligger också att allt utanför arbetet 
fungerar väl. Att skapa en bra kommun att bo i och ett 
gott bemötande av nya invånare är därför ett sätt att 
möta rekryteringsbehoven.

•	Introduktionsprogram för nyinflyttade samt att aktivt ar-
beta med tandemrekryteringar, dvs. att hjälpa till att hitta 
jobb till den som fått en anställning i kommunen.

•	Goda kommunikationer till högskolor i närområdet samt 
goda möjligheter till distansutbildningar.

•	Bra grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och 
lärlingsutbildning med bra utbud är viktigt att satsa på för 
att ge möjlighet till utbildning, omskolning och vidareut-
bildning.

•	Den ökande mångfalden kan vara en möjlighet att ta vara 
på för att lösa rekryteringsproblem.

•	Kommunen kan behöva se över sina karriärvägar för 
att på bästa sätt kunna utnyttja den personal som man 
redan har för att tillsätta chefstjänster.

•	Aktivt arbeta för att höja statusen på offentliga yrken.
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Framtidens kommun
Samhällsengagemanget byter karaktär
Medlemskapen i många politiska partier och ung-
domsförbund har minskat över tid.XXIV Samman-
taget tycks medborgarnas intresse för samhälls-
frågor inte ha minskat, men man väljer gärna att 
fokusera på enfrågor, snarare än att bekänna sig 
till en tydlig ideologi. Lokalt upplever politiker och 
tjänstemän att det finns medborgare som upple-
ver kommunen som ”någon annan”. Kommunen 
som organisation ses inte som en förlängning av 
medborgarnas intressen utan som en motpart.

Politiska partier har svårt att attrahera ungdomar 
samtidigt som vi ser att fler ungdomar vill enga-
gera sig politiskt.

Det finns forskning som menar att professionali-
seringen av politiken har ökat och att den ökade 
mediafokuseringen har förstärkt denna utveckling. 
Via teve och internet kan en ledande politiker nå 
väljarna direkt och behöver inte gå omvägen över 
partiorganisationerna.XXV Med den ökade teknikut-
vecklingen finns det också helt andra möjligheter 
för medborgarna själva att skapa opinion och på 
så sätt direkt försöka påverka politiken. Kanske 
ser vi början till två maktstrukturer som växer fram: 
en formell hierarkisk maktarena som lever kvar 

och en informell arena där medborgare som opi-
nionsbildare och informationsspridare kan ha stor 
påverkan i enskilda frågor. Detta väcker frågan om 
hur ansvar ska utkrävas på den informella arenan.

Sammantaget finns det tendenser på att med-
borgarna alltmer ser sig som kritiska granskare av 
den politiska nivån, på samma sätt som media, 
snarare än att se politikerna som en förlängning av 
sina egna åsikter. Hur detta, tillsammans med de 
sjunkande medlemstalen, kan komma att påverka 
det politiska systemets legitimitet är oklartXXVI.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Allt större fokus på enfrågor kan få flera olika konse-
kvenser. En av dessa kan vara att fler engagerar sig i 
politiken enbart för att driva en specifik fråga. En annan 
kan vara att kraven ökar på politiker med helhetssyn.

•	Att medborgarna alltmer granskar den politiska arenar 
innebär att kommunerna måste bli bra på att lyssna, men 
också bra på att förklara hur olika beslut hänger ihop.

•	Partierna kan i framtiden behöva hitta nya sätt att enga-
gera politiker och nya former för den politiska organi-
sationen. Utvecklingen kan också driva fram nya sätt att 
kommunicera med och engagera medborgarna.

•	Ökad press och ökade hotsituationer gentemot enskilda 
förtroendevalda, från allmänhet och media, kan komma 
att påverka rekryteringen.
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Samarbete och samverkan mellan kommuner 
och regioner ökar
Det har blivit allt vanligare med samverkan över 
stora geografiska områden. Sverige är ett gles-
befolkat land med många små kommuner som är 
beroende av att samverka i allt större utsträckning.

Nya regioner har växt fram som tidigare inte 
fanns. Till exempel har arbetsmarknadsregionerna 
vidgats i takt med att människors benägenhet att 
pendla allt längre avstånd ökat samt att kommuni-
kationsmöjligheterna underlättats. Detta är posi-
tivt för den enskilda som får större möjligheter till 
arbete och för företagen som har lättare att få tag 
på rätt kompetens.

Frågan om att ändra den administrativa indelning-
en i Sverige genom att skapa så kallade region-
kommuner har diskuterats länge. Vikten för ett 
område att positionera sig genom att framhålla sig 
som en gemensam region handlar dock om mer 
än bara den administrativa indelningen. Det anses 
finnas stora vinster med att ena sig i regioner ef-
tersom man därmed kan stå starkare i konkurren-
sen om statliga medel till bland annat infrastruktur. 
Detta gäller även mycket av EU:s projektpengar, 
som fördelas till regioner och inte enskilda kom-
muner.

I allt fler sammanhang ställs krav på kommunen 
att vara med och bidra till finansieringen av olika 
typer av projekt och åtgärder. Det kan handla om 
projektpengar som delas ut av staten där kom-
munen måste ställa upp med ekonomiska bidrag 
eller personalresurser för att delta. De pengar 
som Sverige betalar till EU kommer delvis tillbaka 
i form av olika program där det finns projektme-
del att söka. Det kostar både tid och pengar för 
kommunerna att delta, men i gengäld finns det 
resurser att hämta för att genomföra aktiviteter. 
Det är oklart vilken påverkan de ökande kraven på 
medfinansiering har på kommunernas förmåga att 
prioritera rätt saker på längre sikt. Kanske finns en 
risk att man istället för att lägga pengar på de pro-
jekt eller den verksamhet som behövs bäst går in 
i de projekt som finns tillgängliga. Då kanske viljan 
att driva projekten vidare mattas av när pengarna 
är slut.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Kraven på att medfinansiera infrastruktur tycks öka i 
framtiden. Kommunen måste därför ha en strategi för 
hur frågan ska hanteras.

•	En viktig fråga är hur den demokratiska förankringen 
ska bevaras när kommuner allt oftare samarbetar om 
verksamheter i olika former.

•	Delade uppgifter och tjänster kan ge stora fördelar till 
kommuner. Men det kan också komma att ställa krav på 
organisationen och på enskilda tjänstemän.

•	Ett starkt regionalt samarbete ökar investeringar samt 
möjligheter till stöd från till exempel EU.

•	Besökaren och nya invånare ser inga gränser, vi måste se 
vår kommun i ett större sammanhang för att locka dessa 
till vår kommun och vårt område.

•	Det är viktigt att kommunen upprätthåller kompetens 
som kan vägleda och sortera bland olika typer av projekt 
och medel som går att söka.
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Kraven ökar på lättillgänglig information
I takt med teknikutvecklingen ökar kraven från 
medborgarna på att kommunens information ska 
vara öppen, tillgänglig och tillräcklig. Internet kan 
både innebära nya möjligheter för kommunen att 
kommunicera med medborgarna och nya arbets-
uppgifter, allteftersom efterfrågan ökar.XVII

Invånarnas fokus vid sina rättigheter snarare än 
sina skyldigheter gentemot samhället gör också 
att förväntningarna stegras. Kraven på den offent-
liga sektorn att öppet redovisa underlag och skäl 
till beslut ökar.

E-förvaltning, e-myndigheter och e-demokrati är 
begrepp och företeelser som kommer att bli allt 
viktigare i framtiden. För en landsbygdskommun 
som Gislaved kan det vara en stor möjlighet. Fler 
kan kanske i framtiden tänka sig att bosätta sig på 
landsbygden om allt mer service går att nå digitalt. 
Samtidigt är det en utmaning att möta de med-
borgare som behöver personlig hjälp.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Kraven kan komma att öka på medieträning, både för 
politiker och för tjänstemän.

•	Kraven ökar på kunskaper i offentlighetsprincipen, men 
även i sekretesslagstiftningen för att skydda den enskilde.

•	Det är viktigt att kommunen ständigt håller sig uppdate-
rad på nya kommunikationsmöjligheter och säkerheter 
kring dessa.

•	Det är viktigt att ha rutiner för att möta människor som 
inte har tillgång till den nya tekniken genom alternativa 
och mer traditionella sätt.



21

Framtidens miljö
Med ökat fokus på alternativa energikällor får 
miljöfrågorna allt större betydelse
De senaste åren har klimatfrågan fått sitt definitiva 
genombrott. Det finns en etablerad internationell 
samsyn om att klimatförändringarna måste tvinga 
fram minskningar av utsläpp av klimatpåverkande 
ämnen och användningen av fossila bränslen. Även 
på ett lokalt plan har klimatfrågan vunnit genom-
slag, men svårigheten att kombinera kraven på 
ett hållbart samhälle med kraven på tillväxt märks 
både i lokala och globala perspektiv.XXVIII Åsikterna 
går isär i frågan om teknikutvecklingen ska möj-
liggöra en tillväxt i mer traditionell mening som 
inte påverkar miljön eller om mer genomgripande 
livsstilsförändringar krävs. Framtidens klimatföränd-
ringar kommer även att påverka värmeförsörjning, 
översvämningsrisker, dricksvatten och känsliga 
grupper såsom äldre. Vatten- och avloppsfrågorna 
kommer att bli centrala för alla kommuner att han-
tera framöver med en ökad mängd nederbörd och 
de gamla systemen. Det kommer även att bli viktigt 
att satsa på att ta hand om den ökade mängden 
vatten i samhällsplaneringen med en bra planering 
kring avrinningsområden med tex grönområden 
som kan ta upp vatten.

En snabb teknikutveckling av förnyelsebara energi-
källor pågår. Trenden är inte globalt entydig då de 
traditionella, ofta fossilberonde, energikällorna är 
dominerande och fortfarande byggs ut men solcel-
ler, vindkraft, och biobränslen ökar alltmer i betydel-
se. Detta är särskilt tydligt där politiska beslut och 
målsättningar har satts upp och där ekonomiska 
styrmedel används för att öka andelen förnyelsebar 
energi. EU är en pådrivande kraft för denna utveck-
ling med målsättning om 20 % förnyelsebar energi-
andel 2020.

Bland de förnyelsebara energikällorna är vindkraf-
ten för närvarande den som expanderar mest. I 
Sverige ökade produktionen från 3,5 TWh 2010 
till 6,1 TWh 2011, en ökning med 74 %. Samtidigt 
som utbyggnaden av vindkraften har stort opini-
onsmässigt stöd i Sverige så ökar också konflikter-
na kring enskilda vindkraftprojekt och det är vanligt 
att tillståndsbeslut överklagas vilket gör vindkrafts-
etablering till en långdragen process.

Energianvändningen övergår i allt större utsträck-
ning till alternativa energikällor, men trots detta är 
användningen av fossila bränslen fortfarande stor. 
Energianvändningen i världen ökar vilket driver upp 
energipriserna och en omställning till förnyelse-
bar energi är kostsam och tar tid vilket gör att vår 
kommun och hela Sverige kommer att påverkas 
av ökade energipriser även under en överskådlig 
framtid.

Utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun

•	Satsa på förnyelsebar energi i kommunens verksamheter 
t ex solfångare, solceller och biogas genom rötning av 
matavfall.

•	Det krävs investeringar i energins infrastruktur för att 
möta och stimulera förändringar i form av olika typer av 
småskalig energiproduktion.

•	Påverka människors beteendemönster vad gäller kon-
sumtion, avfallshantering och resvanor.

•	Lyfta fram vatten- och avloppsfrågorna i miljöarbetet för 
att på sikt klara den ökade mängden nederbörd och den 
gamla infrastrukturen.

•	Ökade mängder dagvatten i framtiden innebär krav på 
ökad rening och omhändertagande av dagvattnet. Kom-
munen måste i samhällsplaneringen lyfta fram dagvatten-
hanteringen och minska avrinningen genom att skapa 
grönområden i tätorterna.

•	Ökad användning och tillgång till förnyelsebara drivmedel 
i alla kommunens tätorter.

•	Skapa acceptans för en vindkraftsutbyggnad som också 
bidrar till lokal utveckling.
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Vi har i årets omvärldsanalys för Gislaveds kom-
mun koncentrerat oss på trender som vi tror kan 
ha stor påverkan på kommunen som geografisk 
plats och organisation de kommande tio åren. 
Frågeställningen vi har utgått från har gett oss 
möjlighet att fånga upp en bred bas av trender 
samtidigt finns det saker som inte ryms i analysen 
som på olika sätt kommer att påverka utveck-
lingen.

En av dem är framtidens världsordning. I västvärl-
den stirrar vi oss ofta blinda på vår egen förträfflig-
het. Men det finns mycket som tyder på att Asien 
kommer att vara världens mittpunkt i framtiden, 
ekonomiskt och kulturellt. Detta är förmodligen 
svårt för de flesta svenskar att ta till sig, vana som 
vi är vid USA:s ställning som världsledande på de 
flesta områden. Kanske är de yngre generatio-
nerna något mer beredda, som oftare mötts av 
influenser österifrån vad gäller mode, musik och 
digitala prylar.

Många lever förmodligen kvar i bilden av ett rikt 
och välmående väst omgivet av den fattiga tredje 
världen. Men så är inte längre fallet. Utbildnings-
nivåerna stiger dramatiskt i många av de växande 
ekonomierna och deras ställning på världsmark-
naden stärks. Om denna paradox påminner bland 
andra folkhälsovetenskapsprofessorn Hans Ros-
ling.XXIX Sveriges åldrande befolkning har lyfts upp 

AVSLUTANDE ORD

i den här rapporten. I själva verket åldras större 
delen av västvärlden medan länder som Kina, In-
dien och Iran har en mycket ung befolkning. Detta 
kan vara ytterligare en viktig förändringsfaktor.

Men om klyftorna tycks bli mindre tydliga mellan 
väst och resten av världen tycks de bli allt skar-
pare inom Sverige. Skapar vi istället en privilegie-
rad och en fattig värld på hemmaplan? Vilka olika 
framtider möter den som har och den som inte 
har, den som är frisk och den som är sjuk?

Till sist, i en omvärldsanalys av det här slaget 
belyser vi de trender som redan syns och glöm-
mer det faktum att nuet inte med nödvändighet 
säger något om det som komma skall. De största 
omvälvningarna är förmodligen de som vi aldrig 
var beredda på – de som dömdes ut som övergå-
ende flugor eller de som vi inte insåg var på väg 
förrän det var för sent.

Med denna tanke, så nyttig för ödmjukheten mö-
ter vi framtiden med respekt och förbereder oss 
på bästa sätt.
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Den kommungemensamma omvärldsanalysen kan användas som utgångspunkt för att göra en enklare 
analys för den egna verksamheten. Här nedan kommer några punkter att jobba utifrån.

1) Diskutera trenderna som lyfts upp i omvärldsanalysen: Vilka trender kommer att beröra er verksamhet 
mest? Peka ut några trender som är viktigast för er.

2) Fundera på om det finns några övriga trender som berör er verksamhet och som inte inkluderats i 
rapporten.

3) Diskutera: Vilka konsekvenser kan de utpekade trenderna komma att ha för er verksamhet?

4) Ta fram ett par förslag till strategier för att bemöta de utpekade trenderna.

5) Erfarenheterna från övningarna bör sedan återkopplas till kommunstyrelsekontoret för att inför nästa 
års omvärldsanalys inkluderas i arbetet.

JOBBA VIDARE MED OMVÄRLDSANALYSEN
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