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Tre trender som påverkar vårt uppdrag
Vilka förändringar i omvärlden påverkar Mora kommuns 
möjligheter att nå målbild 2030, Hållbara Mora – stärkt 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en ständigt pågående process som hjälper 
oss att i möjligaste mån vara beredda på förändringar i omvärlden som påverkar de 
kommunala verksamheterna direkt eller indirekt. Den pågående pandemin har på 
kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och medför stora förändringar 
för världen, Sverige och Mora även på längre sikt. 2021 års omvärldsanalys är 
därför starkt präglad av rådande pandemi då hela kommunsektorn står inför en 
situation där åtgärder krävs för att kortsiktigt klara sig ur pandemin samtidigt som 
det krävs insatser för att bygga långsiktig hållbarhet. I skenet av covid-19 pandemin 
kan vi också fråga oss vad vi egentligen vet om vad som komma ska. Den pågående 
pandemin har kastat in världen i en hög grad av osäkerhet och sårbarheten för våra 
samhällen är påtaglig. Omvärldsanalyser och riskanalyser är viktiga, men vi  måste 
ändå förbereda oss på att det finns stora osäkerheter inför framtiden som vi inte kan 
kartlägga.

Genom vår omvärldsanalys kan vi förbättra handlingsberedskapen och få underlag 
till gemensamma prioriteringar och verksamhetsutveckling.

Presentationen av omvärldsanalysen utgör startskottet för kommunens mål- och 
budgetarbete. Syftet är att ge en bild av förändringar i omvärlden som påverkar 
verksamheternas förutsättningar och därmed fungerar som underlag i kommunens 
långsiktiga planeringsarbete. Analysen utgör ett planeringsunderlag och är inget 
politiskt behandlat styrdokument.

Januari 2021

Peter Karlsson, kommundirektör
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Omvärldsanalys
Mora kommuns främsta styrdokument är Strategi Hållbara Mora som innehåller 
kommunens målbild, Målbild 2030. Målbilden pekar ut riktningen för hur Mora 
ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv och är en beskrivning av hur politiken vill 
att kommunen ska fungera i framtiden. Utifrån målbilden har kommunfullmäktige 
beslutat om nio kommunövergripande strategiska mål som ska beskriva hur 
kommunen ska förflytta sig från nuläge till önskat läge.

• Utveckla lärande för hållbar utveckling och hållbara livsstilar
• Ge barn och unga goda förutsättningar genom skolåren
• Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle
• Naturens resurser och ekosystem är hållbart använda
• Digitalisera för hållbar utveckling
• Främja hållbart företagande
• Stödja vägen till arbete
• Ge alla barn en bra start i livet
• Bidra till hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen för alla

För att Mora kommun ska uppnå de övergripande målen behöver vi möta ett antal 
trender i omvärlden. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans 
med konsultföretaget Kairos Future tagit fram en omvärldsanalys innehållande 
förändringskrafter och 13 trender med fokus på utmaningar för det kommunala 
uppdraget mot år 2030 (Vägval för framtiden 3). Rapporten och trenderna var 
utgångspunkt för vår egen omvärldsanalys 2020. I vårt analysarbete valde vi att 
belysa sju trender som kommunens chefer prioriterat som särskilt viktiga för Mora 
kommuns utveckling. Vi bedömer att dessa sju trender fortfarande är aktuella och 
mycket viktiga att bevaka. De sju prioriterade trenderna i omvärldsanalys 2020 har 
dessutom kompletterats med konsekvenser av covid-19.

I omvärldsanalys 2021 med sikte mot 2030 djupdyker vi i tre trender. Valet av 
dessa tre trender har gjorts genom dels intuitiv trendspaning och värdering utifrån 
frågeställningen ” Vilka förändringar i omvärlden påverkar Mora kommuns 
möjligheter att nå målbild 2030” (Hållbara Mora – stärkt social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet). Värderingen har gjorts utifrån trendens betydelse och 
hur säkert det är att den påverkar frågeställningen. Därefter genomfördes en 
sambandsanalys genom en cross impact-analys för att förstå relationerna mellan 
olika trender och för att identifiera de viktigaste trenderna. 

I arbetet med att beskriva de tre valda trenderna har ett omfattande material 
studerats och ett flertal intervjuer/samtal med verksamhetsföreträdera ägt rum.

Hur kan omvärldsanalysen användas?
Börja med att läsa igenom de övergripande förändringskrafterna 
som är drivkrafter för utvecklingen i de beskrivna trenderna. Det ger 
ett breddat perspektiv. Därefter går ni igenom de sju trenderna som 
påverkar Mora direkt. Välj ut den eller de trender som har störst 
relevans för just er verksamhet och i en analys identifiera vad trenden 
innebär för er verksamhet. Det är också av betydelse att identifiera vilka 
samarbeten som kan behövas för att agera effektivt på konsekvenserna.
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Trender
De prioriterade trenderna i Moras nära omvärld påverkar hela kommunen, både som 
organisation och geografiskt område. Drivkrafter för utvecklingen i de tre trenderna 
är de långsiktiga globala megatrenderna. 



       
       

         
        

         
        
         

       
   

    
       

       

       
          

      
       

     
      

      
  

  
    

   

       
      
      

 
   

       
        

         
     

       
    
 

       
       

         
        

         
         
         

       
   

 
    

       
      

       
          

      
       

     
      

      
 

  
    

   

       
       
      

 
  

       
        

         
     

       
    
 

 

 

       
       

         
        

         
         
         

       
   

 
    

       
      

       
          

      
       

     
      

      
 

  
    

   

       
       
      

 
  

       
        

         
     

       
    
 

 

Megatrender 

Det finns ett antal övergripande drivkrafter även kallade megatrender – 
globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar av 
dem starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen och driver på övriga 
mindre trender och samspelar med varandra. De är ofta svåra att påverka 
lokalt och regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av 
Sverige. Men oavsett om drivkrafterna utgör möjligheter, hot, eller både och, 
så måste man lokalt och regionalt ha en strategi för att möta dem. De som bäst 
förstår och förmår att hantera dessa fundamentala drivkrafter kan också bäst 
dra fördelar av dem. 

Globalisering 
Länder och samhällen över hela världen knyts samman och blir allt mer 
beroende av varandra. Trenden bygger på öppenhet och frihet avseende 
handel, investeringar och kapital samt av information och teknologi. 

Globaliseringen innebär en ökad global konkurrens där företag exempelvis 
kan söka sig till, och investera i, länder med lägre produktionskostnader. 
Globalisering och frihandel har gett världen en ökad ekonomisk tillväxt och 
minskad fattigdom. Genom globaliseringen sprids kunskap och teknik som 
kan användas till att skapa välstånd. Samtidigt finns det många som 
framhåller att globaliseringen också förflyttar makt från nationer till 
marknaden, att den skapar inkomstskillnader inom länder samt har negativ 
inverkan på miljön. 

Den ökade nationalismen och politiska populismen, tillsammans med 
spänningar mellan aspirerande stormakter riskerar att bromsa globaliseringen 
och därmed tillväxten i världen. 

Demografi 
Ett lands ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska 
utvecklingen. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, 
barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar över tid beroende på 
befolkningens storlek och ålderssammansättning vilket kräver att 
samhällsplanering och finansiering hänger med. 

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och 
ökad livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov 
av omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen. Sverige står också 
inför stora demografiska påfrestningar, men läget är annorlunda här än i 
många andra EU-länder. I Sverige föds det förhållandevis många barn och vi 
har en historiskt snabb befolkningsökning genom en stor flyktinginvandring 
med många i förvärvsverksamma åldrar, vilket föryngrar befolkningen som 
helhet. 
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Megatrender 

Hur välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska 
förändringarna beror i stor utsträckning på i vilken omfattning och takt som 
nyanlända kommer i arbete och kan bidra till finansieringen av välfärden. 

Migrationen till EU-länderna från krigshärjade och/eller fattiga länder har 
skapat politisk splittring i många länder. Migrationsfrågan skapar oenighet 
såväl inom som mellan länder. När styrkeförhållandena mellan nationalstat 
och globalisering, mellan slutenhet och öppenhet, står i fokus är det ofta 
migrationen som står i centrum för debatten. 

Inget tyder på att antalet flyktingar i världen minskar inom överskådlig tid. 
Krig, vattenbrist, samt korrumperade och illa fungerande statsbildningar 
kommer sannolikt fortsätta att driva folk på flykt. Även stora ekonomiska 
skillnader mellan länder kommer att locka människor att vilja söka sig ett 
bättre liv i andra länder. 

Klimatförändringar 
Koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket nationer och människor 
över hela världen måste förhålla sig till. Konsekvenserna för enskilda länder 
eller platser är svåra att överblicka. Men för världen som helhet medför 
klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av 
översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, 
konflikter om vattenresurser samt människor på flykt. Det är oundvikligt att 
länder, företag och individer behöver förändra beteenden och vanor när det 
gäller transporter, matvanor, produktions- och konsumtionsmönster samt 
återvinning. Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både 
för att begränsa men också för att hantera effekterna av klimatförändringarna. 
Företag och länder med kunskap och framförhållning kan dra ekonomisk 
fördel av utvecklingen genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens. 

Teknik 
Begrepp som digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, Big data och 
nanoteknik har vi alla hört talas om. När nya tekniker utvecklas och börjar 
samverka ökar tempot i omvandlingen och det sker just nu omvälvande 
förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer 
att påverkas på en rad olika sätt.  

Det är lättare att förutspå hur ny teknik kan användas än att förutse hur 
tekniken påverkar människors beteenden. Ofta ser vi inte konsekvenserna 
förrän tekniken funnits en tid. Ny teknik innebär också att nya färdigheter och 
kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. Tekniska 
framsteg har ofta omvälvande samhällseffekter. Den lyfter folk från fattigdom 
och ökar välståndet för många, men förändrar också styrkeförhållanden 
mellan olika länder, branscher och företag. Enskilda personer och platser som 
inte lyckas anpassa sig och förändra sig i takt med den tekniska utvecklingen 
kan drabbas hårt. 
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Megatrender 

Värderingar 
Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och påverkar i 
sin tur länders och platsers kultur och utveckling. Det är människors 
värderingar som i hög utsträckning avgör om ett land kan bygga upp 
fungerande institutioner, om människor känner tillit till varandra, är 
toleranta mot olikheter och om de uppmuntrar kreativitet och 
entreprenörskap. Människors värderingar påverkas bland annat av ny teknik 
och tillgång till kunskap, men också av mer utdragna demografiska och 
institutionella förändringar i samhället eller av enstaka händelser i historien. 

Förändrade värderingar följer också ofta av generationsskiften. 
Grundläggande värderingar uppstår tidigt i livet och förändras vanligen rätt 
lite, om vi inte ställs inför omvälvande händelser eller om människor som vi 
står nära och litar på påverkar oss. Globalisering och nya 
kommunikationstekniker har inneburit att idéer, trender, kunskap och även 
desinformation får snabbare spridning och når fler människor än tidigare. 
Förändrade värderingar kan därför uppkomma genom att vi blir påverkade av 
människor och skeenden utanför våra territoriella och kulturella gränser. 

9 
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Tre prioriterade trender 2021 
I allt högre utsträckning integreras social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i 
olika organisationer idag. Att arbeta med hållbarhet är en viktig framtidsfråga och 
en självklarhet för oss i Mora kommun vilket tydliggörs i den Strategiska planen och 
målbild 2030. Att stärka en hållbar utveckling innebär att kunna ”tillgodose dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov”. De tre prioriterade trenderna har samtliga bäring på hållbarhet.

En socialt hållbar kommun behöver 
arbeta med att skapa trygghet, 
tillit, inkludering och delaktighet 
för alla invånare och värna om 
de demokratiska grundbultarna i 
samhället. För att långsiktigt bygga 
ett stabilt och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga 
behov uppfylls, behöver fokus vara 
på de värden som beskrivs i bland 
annat mänskliga rättigheter och 
barnkonvention. En kommun som 
arbetar mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle behöver skapa långsiktigt 
hållbara strategier för att hushålla 
med mänskliga och materiella 
resurser. 

Miljömässig hållbarhet är basen 
och sätter gränser för övriga 
dimensioner av hållbarhet. En 
miljömässigt hållbar kommun 
måste arbeta med långsiktiga 
strategier som bevarar vattnens, 
jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga för kommande 
generationer och tillvarata naturen 
och naturens hälsofrämjande 
inverkan på människor.  
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Äldres hälsa

”Healthy ageing is the process of developing and main-
taining the functional ability that enables wellbeing in 
older age.” (WHO:s definition av hälsosamt åldrande)

Att skapa förutsättningar för ett gott åldrande med god hälsa i Sverige, är en 
utmaning för samhället. Covid-19 har satt fokus på de äldre och deras hälsa. En av 
de mest utsatta grupperna för covid-19 är de över 80 år, en grupp som vuxit under 
senare år i Mora och som förväntas växa ännu snabbare framöver. Spridningen av 
covid-19 bland äldre har uppmärksammats och leder till ytterligare ökade krav på 
kommunal vård och omsorg. Pandemin har med kraft skyndat på utvecklingen av den 
nära vården. Samtidigt som äldre patienter och patienter i riskgrupper, särskilt inom 
äldreomsorgen, har drabbats hårt har de kunnat få en god vård även om formerna 
ibland sett lite annorlunda ut. 

En åldrande befolkning där många i behov av omsorg är multisjuka ställer höga krav 
på kompetens i omsorgsverksamheter. Många sjukdomar minskar och medelåldern 
ökar, men samtidigt ökar också de så kallade välfärdssjukdomarna; fetma, cancer, 
diabetes och demens. 

När det gäller folkhälsan för äldre så står vi inför samma utmaningar som för 
befolkningen i stort, nämligen ojämlikhet i hälsa. Faktorer som ekonomiska 
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förutsättningar, utbildningsnivå, boende och våra levnadsvanor medför att vissa 
grupper av äldre har sämre hälsa. Att skapa förutsättningar för en god och jämlik 
hälsoutveckling innebär att man behöver arbeta med olika strategier och insatser för 
att alla äldre ska kunna få del av den goda hälsan och välfärden. Det är aldrig för sent 
att främja äldres hälsa. Ju längre vi lever med god hälsa desto större vinster kan ses 
för den enskilda individen och för samhället i övrigt.

En bra äldreomsorg kan bli ännu bättre
Äldreomsorgen har, precis som samhället i övrigt, utvecklats inom många områden 
de senaste årtiondena. En viktig del i denna utveckling är synen på omsorgstagaren 
och hens behov av delaktighet och inflytande. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med 
hälsa, vård och omsorg. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som 
utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och 
anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Utvecklingen av 
Nära vård har i Mora fått en skjuts i hanteringen av pandemin och samarbetet med 
vårdcentralen fungerar mycket bra och har blivit till en vinst för såväl patienter som 
personal. Det innebär bland annat att läkare, från vårdcentralen, och sjuksköterska, 
från socialförvaltningen, besöker patienter och gör insatser i hemmen. En fortsatt 
utveckling av Nära vård är att förvänta.

För att möta dagens och morgondagens behov är fortsatt förbättringsarbete viktigt. 
En viktig strategisk fråga för samhället är att bidra till att människor kan leva trygga 
och självständiga liv trots skörhet och kronisk sjukdom. För att snabbare och enklare 
lösa gemensamma problem och för ett optimalt resultat kommer det att kräva 
samarbete mellan kommun och region. Samsyn och pragmatiska lösningar under 
covid-19 har visat att det är möjligt att snabbare och enklare lösa gemensamma 
problem. 

Mat och fysisk aktivitet är grundläggande för en god hälsa för alla individer under 
hela livet. Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet främjar var för sig och 
tillsammans god hälsa och välbefinnande och har även en sjukdomsförebyggande 
effekt. Fysisk träning kan bland annat förebygga depression hos äldre, vilket är 
ett av de vanligaste hälsoproblemen bland äldre i Sverige. Förebyggande arbete är 
viktigt i äldreomsorgens förbättringsarbete. Det innebär att främja hälsa, identifiera 
risker och åtgärda dem, tidigt ställa diagnos, snabbt upptäcka försämringar, 
erbjuda rehabilitering efter sjukdom och skada samt att använda kunskapsbaserade 
arbetssätt och ny teknik som stöd för bästa möjliga funktionsförmåga. Forskning 

Prioriterade trender
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Prioriterade trender

finns kring effektiva förebyggande arbetssätt men följsamheten till dessa behöver 
förbättras enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det handlar till exempel 
om möjligheter att förebygga fallskador, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen, 
men också om att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion eller risk för våld och annan 
utsatthet.

Risken att råka ut för olycka ökar med åldern och av olyckstyper är det fallolyckor 
som leder till flest dödsfall, antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på 
akutmottagningar. De allra flesta fallen sker i hemmet. Fallolyckor kostar samhället 
ungefär 25 miljarder kronor per år, men det satsas bara tre miljarder kronor på att 
förebygga dessa olyckor, trots att det finns många förebyggande insatser som skulle 
kunna göras och ge stor effekt. Ingen åldersgrupp förlorar så många återstående 
levnadsår till följd av olyckor som just de äldre. I Mora finns ett program avseende 
fallprevention framtaget i vilket det framgår vad, inom detta område, som vi behöver 
prioritera. Det finns framförallt förbättringspotential inom hemtjänstverksamheten 
som med fördel kan göras i samband med rehabiliteringsarbete.

Äldres hälsa har förbättrats men trots det ökar äldre personers behov av vård och 
omsorg de kommande åren, samtidigt som konkurrens om arbetskraften väntas 
bli ännu tuffare. För en god och säker vård är tillgången till personal med rätt 
kompetens avgörande. Möjligheterna till utbildning och vidareutbildning till yrken i 
kommunal vård och omsorg måste vara goda, tillgängliga och flexibla. Vården måste 
förändras och effektiviseras samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Om kommuner 
inte kan erbjuda attraktiva arbetsplatser med stimulerande arbetsuppgifter kommer 
välfärdsekvationen inte att gå ihop.

Ensamhet och social gemenskap
För människor i alla åldrar är betydande relationer viktiga, dels för att leva ett 
meningsfullt liv, dels för att hålla sig frisk. Ensamhet har samband med livskvalitet, 
psykisk och fysisk ohälsa och en ökad risk att dö i förtid. Det är känt att äldre 
personer löper risk att drabbas av ensamhet och risken ökar med stigande ålder. 
Folkhälsomyndighetens mätningar visar att andelen som inte deltar i sociala och 
kulturella aktiviteter ökar med stigande ålder. Långt ifrån alla äldre är ensamma 
och kan av olika anledningar också vara självvald. Det finns personer som upplever 
ofrivillig ensamhet i högre grad än andra, det kan till exempel vara personer med 
fysisk eller psykisk ohälsa, personer med funktionsnedsättningar, äldre med 
beroendeproblematik, personer som nyligen mist sin partner eller utlandsfödda 
personer. 

Experter pekar på att en längre tids isolering, som pandemin har medfört, ökar 
risken för flera psykiatriska tillstånd, missbruk och suicid. En slutsats från 
Folkhälsomyndigheten är att långvarig självisolering är en utmaning med betydande 
hälsorisker. För att förebygga ensamhet pekar samma myndighet på vikten av att 
upprätthålla kontakter med släktingar, stärka sociala kontakter, öka användningen av 
digitala hjälpmedel, webbverktyg och sociala medier. 

Kulturhuset är en mycket viktig mötesplats för äldre i Mora. Där erbjuds både 
deltagande och utövande av olika aktiviteter. Tillgänglighet för alla, till fysiska 
och kulturella aktiviteter och mötesplatser, såväl inomhus som utomhus, har stor 
betydelse.
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Digitalisering som möjliggörare
Regeringen och SKR har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 
2025 ”Vision e-hälsa”. Målsättningen är att år 2025 ska Sverige vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa 
ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och 
omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker.

Många äldre upplever ensamhet och med hjälp av digitala kommunikationskanaler, 
med såväl företrädare för vård och omsorg som med anhöriga och vänner, skulle 
ensamheten kunna brytas och därigenom förbättra livskvalitet. 

Inom äldreomsorgen kan digitala trygghetstjänster som digital nattillsyn och olika 
former av passiva larm och sensorer användas. Användningen av välfärdsteknik ökar 
i kommunernas äldreomsorg, men samtidigt är det svårt för många kommuner att 
breddinföra tekniken och därför blir effekthemtagningen hämmad. Det finns olika 
förklaringar såsom; avsaknad av digitaliseringsplan både på övergripande nivå och 
mer verksamhetsnära, en organisation som inte främjar utveckling och digitalisering, 
avsaknad av tydliga roller och ansvarsområden, ekonomiska förutsättningar, 
kompetens och rädsla och motstånd från personalen inför ett förändrat arbetssätt. 
Flera av ovanstående förklaringar gäller även för oss i Mora, men den största 
utmaningen är avsaknad av heltäckande mobilnät och bredband. På sikt behöver 
vi säkerställa att digitaliseringen faktiskt gör avtryck i verksamheterna och därmed 
stärker såväl kvaliteten som effektiviteten. 

Digital delaktighet för alla samhällsgrupper blir viktigt att prioritera samtidigt som 
alternativ för dem som inte tar del av digitalisering och ny teknik måste skapas. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat ett projekt med stöd av Hållbara idéer 
som syftar till att höja den digitala delaktigheten och motverka digitalt utanförskap. 

Prioriterade trender
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Våra möjligheter och utmaningar
• När vi blir fler äldre ökar behov en av att anpassa den fysiska miljön

och utforma färdmedel, bostäder, verksamheter och aktiviteter 
utifrån ett äldreperspektiv. Det gör det möjligt för fler äldre att leva 
ett mer aktivt liv och att bo kvar längre i hemmet. Det finns samtidigt 
ett behov av att stärka möjligheterna för äldre att kunna förändra 
sin boendesituation och vid behov ställa om till ett mindre och mer 
tillgänglighetsanpassat boende.

• Vi behöver stärka äldreperspektivet i vår planering, utveckla vårt 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skapandet av det
nya kulturhuset kan komma att spela en viktig r oll. Det är av stor
betydelse att kulturhuset signalerar att där finns plats för äldre.

• Utveckla samverkansmodeller för äldre och säkerställ jämlik
hälsa i planering och strategier. till exempel är äldre ett uttalat 
fokusområde i det kommande kultur- och idrottspolitiska programmet.

• Det behövs en organisation som främjar nytänkande och utveckling. 
I detta ingår planer för verksamhetsutvec kling med stöd av digitala
arbetssätt och strategiska satsningar. Fortsätt med Hållbara idéer!
Etableringen av objektförvaltningen ”Vård, stöd, sysselsättning
och social omsorg” möjliggör ett strukturerat arbete med 
effektiviseringsbehov och systemstöd.

• Säkerställ god arbetsmiljö och en hög kompetensnivå inom 
äldreomsorgen för god och säker vård och omsorg.  Möjligheterna 
till utbildning och vidareutbildning måste vara goda, tillgängliga och 
flexibla.

• Skapa fler möjligheter till stimulerande aktiviteter oc h meningsfulla
möten mellan generationer.

• Om en kris eller konfliktsituation skulle drabba oss får det 
konsekvenser på hälsan hos medborgarna beroende på vad som 
sker. Hur rustar vi äldreomsorgen för att möta nya/andra kriser?
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Varannan tugga vi äter i Sverige är importerad.
I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 
procent av landets livsmedel. Idag är cirka 50 procent 
av livsmedelsproduktionen importerad. Förenklat 
kan man säga att varannan tugga vi äter i Sverige är 
importerad.

Blickar man tillbaka så kan man se att frågor kring livsmedelsförsörjning och 
livsmedelsberedskap har förändrats mycket sedan tiden kring det kalla krigets 
slut fram till idag.  Under denna tidsperiod har det svenska samhället gjort en resa 
från ”just in case” till ”just in time” där buffertlager bytts mot försörjningskedjor 
där produkten i princip lagerhålls i själva flödet. Parallellt med detta avvecklade 
staten beredskapslager och beredskapsförråd vilket gjort Sverige än mer beroende 
av att det finns stabila flöden av livsmedel och förnödenheter. Samtidigt har 
jordbrukslandskapet och jordbruket genomgått mycket stora förändringar. Värdefull 
åkermark har minskat under många år. Marken har blivit till vägar, industriområden, 
handelsplatser och bostäder. Skogsplantering är en annan orsak till minskningen. 
En hel del av den nedlagda åkermarken används inte till någonting och växer så 
småningom igen. 

Mellan åren 1951 och 2015 har 
åkermarken i Sverige minskat med mer 
än 1 miljon hektar, motsvarande 29 
procent. Nedläggningen av åkermark i 
kombination med en befolkningsökning 
gör att Sverige idag har en historiskt låg 
andel åkermark per person.

Med en ökad globalisering, migration, 
klimat-, och miljöförändringar blir 
en säker livsmedelsförsörjning allt 
viktigare. Såväl privata som offentliga 
aktörer arbetar med att effektivisera 

En livsmedelsförsörjning 
i förändring
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sina processer och att lagerhålla varor i så liten utsträckning som möjligt. Det 
betyder att befintliga resurser inom livsmedelsområdet inte är tillräckliga vid 
samhällsstörningar.  Sverige skulle kunna göra sig mindre sårbart genom att öka 
sin självförsörjningsgrad. Med en högre självförsörjning blir landet mer robust till 
exempel för att kunna hantera olika typer av kriser eller handelshinder. I fredstid 
handlar robusthet lika mycket om att ge utrymme för hållbar produktion, större 
möjligheter till konsumtion och export av bra livsmedel med lägre klimatpåverkan 
och fler och stabila arbetstillfällen. Handel inom Europa och globalt är något positivt 
och ligger inte i motsättning till en ökad självförsörjning.  

Idag ligger självförsörjningsgraden 
på 46 procent i Dalarna. 
Huvuddelen av de livsmedel som 
köps in till Dalarna är sådant 
som skulle kunna produceras 
i länet. Bara 10 procent av 
livsmedelsråvarorna är sådana 
som inte kan produceras lokalt 
som till exempel exotiska frukter, 
kaffe, te och ris. Mjölk, nötkött, 
spannmål och potatis de stora 
produktionsgrenarna och det är 
också där självförsörjningsgraden 
är högst. Dalarna har goda 
odlingsförutsättningar för 
produktion med gräsmarker som 
ger foder till kor och odlingsslätter 
kring Dalälven för växtodling 
så som spannmål och potatis.  
Livsmedelskedjan sysselsätter 
nästan 10 000 personer i länet. De 
flesta heltidsarbetstillfällen finns 
i den senare delen av kedjan, som 
handel, restaurang och storkök. 

Inom jordbruket arbetar drygt 5000 personer, men omräknat till heltid blir det ca 
1500 arbetstillfällen. I Dalarna har arealen åkermark minskat med cirka 45 procent 
mellan åren 1951 – 2015.

Mora har överlag en låg självförsörjningsgrad på livsmedel. Högst självförsörjnings-
grad har spannmålen på cirka 30 procent dvs. skörden täcker normalt en tredjedel 
av förbrukningen. Självförsörjningsgraden för nötkött är cirka 25 procent lammkött 
på cirka 20 procent och mjölk som täcker cirka 10 procent av behovet. 

Strategier med anknytning till livsmedelsförsörjning
Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och långsiktigt skydda jordens ekosystem 
och naturresurser. Jordbruket och livsmedelsproduktionen berör i stort sett alla 
målen i Agenda 2030. 

Bild: LRF
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Areal åker (ha) och befolkning, Länsstyrelsen Dalarna

Livsmedelsstrategierna för Sverige samt för Dalarna har båda det övergripande 
målet med en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i 
Sverige och Dalarna. Den svenska livsmedelsproduktionen och livsmedelskedjan har 
goda möjligheter att bidra till samhället genom sysselsättning, hållbar tillväxt och 
kollektiva nyttigheter. 

Strategi Hållbara Mora, vår lokala Agenda 2030, innehåller en målbild för 2030. 
I den beskrivs att i hållbara Mora är livsmedelsproducenterna hjältar och bidrar 
till ett öppet och levande kulturlandskap. Bra mat är enligt konsumenterna giftfri 
och säker, näringsrik, närodlad och hållbart producerad. Förutom målbilden finns 
även riktlinjer som anger att kommunen vid planering och tillståndsprövning av 
bebyggelse ska noga överväga och värna - värden i skogsområden och jordbruksmark 
med hotade arter och särskilda natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden samt - att 
förutsättningar för jordbruket inte försämras på lång sikt. Undantag bör göras endast 
om starka allmänna intressen motiverar detta.

Mora kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) innehåller ett kapitel om 
hur man ska hantera kriser och extraordinära händelser som påverkar vår 
livsmedelsförsörjning.

Spaning – ”gamla och nya” mattrender
Vad blir egentligen framtidens mat? Finns köttbullen kvar på tallriken eller kommer 
vi att äta insekter och kött framställt i laboratorium? Här kommer en liten spaning 
kring några trender, inte på något sätt heltäckande, utan mer som en liten titt in i en 
möjlig framtid.

Närodlat: Trenden med närodlad mat har vuxit sig allt starkare, och med ökad 
risk för pandemier lär intresset och vikten av inhemsk matproduktion att bestå. Vi 
kommer fortfarande att ha samma basvaror som mjölk, ägg och bröd, men vi äter inte 
lika mycket importerad mat. 
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Vegetariskt/veganskt: En undersökning från januari 2020 visar att hälften av 
svenskarna tror att de kommer äta mer vegetariskt under de kommande fem åren.

Algprodukter: Dessa har länge målats upp som framtidens mat eftersom de är 
resurseffektiva, inte kräver någon gödsel eller bevattning och fångar dessutom in 
koldioxid. Inom fem år kommer vi att ha många algbaserade produkter som kommer 
att förse oss med både antioxidanter och fibrer.

Odlat kött: Odlat kött är inte riktigt kommersiellt moget ännu, men det bedöms 
komma starkt inom fem år. Kan man odla det på ett hållbart sätt och få en näringsrik 
produkt kan många komma att vara intresserade.

Encelliga organismer: Mat som odlats med hjälp av encelliga organismer, 
pågår bland annat vid Högskolan i Borås där forskare är i full färd med att odla olika 
sorters svampar ur avfall så som brödrester. Färdig produkt beräknas komma ut på 
marknaden om två till tre år.

Insektsprotein: Livsmedelsverket har nu i november 2020 ändrat sin inställning 
efter ett EU-domslut vilket innebär att det nu är lagligt att sälja mjölmask som 
människoföda i Sverige. Enligt Nils Österström, Tebrito AB, växer marknaden för 
ätbara insekter med ungefär 25 procent varje år. Inom 30 år kommer efterfrågan vara 
ungefär 37 miljoner ton globalt. Det är fyra procent av världens totala proteinbehov.

3D-printad mat: Undernäring är ett växande problem hos den äldre generationen, 
inte minst bland de som har svårigheter att tugga och svälja. För att råda bot på 
dessa problem pågår just nu olika forskningsprojekt som går ut på att 3D-printa 
konsistensanpassad mat. 

3D-printad mat. Bild: RISE Research Institutes of Sweden.
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Våra möjligheter och utmaningar
• Vi har tappat mycket åkermark sedan mitten av 1900-talet. Värst

är det att vi har tappat sådan mark som inte går att återställa.
Det är viktigt att ta hänsyn till jordbruksmark vid planering och
byggande i enlighet med strategi Hållbara Moras riktlinjer.

• Åldersstrukturer, många lantbrukare är äldre. Kan vi underlätta
generationsskiften? Hur sänker vi trösklarna för att skapa nya jobb
inom sektorn? Hur underlättar vi ägarbyten? Kan det finnas intresse
för andelsjordbruk.

• Offentlig upphandling - ett viktigt verktyg som kommunen
använder för att öka andelen närproducerat.

• Vi har ökat vår konsumtion av livsmedel på ett sätt som vårt
jordbruk inte klarar att svara upp till. Produktionen skulle behöva
vara dubbelt så hög per hektar i Sverige och i Dalarna som i
resten av världen för att klara självförsörjningen.

• Tätortsnära gårdar och jordbruk har utöver försörjningssäkerhet,
stora sociala, rekreativa och pedagogiska värden. I ett
framtidsperspektiv blir de tätortsnära jordbruksmarkerna ännu
viktigare. I krissituationer kommer dessa marker fylla en mycket
viktig funktion för kommunens livsmedelsförsörjning. På lång sikt är
de också betydande för att skapa lokala försörjningssystem som
ger möjlighet till lokala kretslopp och minskad miljöbelastning.
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Tillit - transparens och 
kommunikation

Tillit är målet som nås genom transparens och vars 
verktyg är kommunikation.

I tider av oro och ständiga förändringar har tillit blivit allt viktigare. Graden av tillit 
är avgörande för hur lätt processer löper inom organisationer. Vid låg tillit behöver 
människan hela tiden bevisa sin kompetens, sitt goda uppsåt och relevans av det man 
gör. Detta skapar merarbete och ineffektivitet i arbetet. 

I Sverige har vi i allmänhet hög och över tid en stabil tillit mellan människor och 
till myndigheter. Vi litar på myndigheterna eftersom det är möjligt att kontrollera 
sanningshalten i påståenden och relevansen i beslut tack vare offentlighetsprincipen. 
Vi har också förutsägbara processer, en rättsordning, som ger svar på ”varför gör man 
så” eller ”vad händer nu”.  

Ersta Sköndal Bräcke högskola har sedan 2009 genomfört en undersökning, 
Tillitsbarometern, med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att undersöka 
om tilliten i Sverige förändras och om den är olika i olika delar av landet, i 
befolkningsgrupper och till olika institutioner.

Tillitsbarometern visar på en variation inom Sverige där tilliten till andra i 
närområdet är påfallande lägre i storstadsområden som präglas av mångfald och 
ekonomisk ojämlikhet medan den är påfallande hög på mindre orter som präglas 
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av större homogenitet och mindre ekonomisk ojämlikhet. Nya svenska studier, 
den årliga SOM-undersökningen som görs vid Göteborgs universitet, visar att den 
svenska tilliten inte har påverkats av ökad mångkultur och ger väldigt lite stöd till 
internationella teorier om att ökad mångkultur skulle var skadligt för tilliten.

De kommuner och organisationer som åtnjuter hög tillit kommunicerar i 
regel enkelt och tydligt vad, varför och hur. Oftast regelbundet uppdaterat och 
överskådligt. Allt detta förutsätter att den enskilde har förmåga att hitta och ta till 
sig organisationernas, myndigheternas och lagens ”vad, varför, hur”. Här finns en 
tillgänglighetsutmaning att förhålla sig till. 

Det finns även en parameter med inkluderande processer som inte bara ger bättre 
förankring och mindre missnöje utan i regel bättre beslut. Delaktighetstrappan 
visualiserar graden av delaktighet och beskriver nivåer i en dialogprocess.

Tillitsradien
Med begreppet tillitsradien avses hur många individer i ett samhälle som inkluderas 
i den grupp av människor som man känner tillit för. Att tillitsradien i Sverige 
är speciellt lång och att i princip alla medborgare i samhället är inkluderade 
har i sin tur ett samband med den höga graden av individualism – i motsats till 
samhällsordningar som utgår från familj, klan, etnisk grupp eller religiöst samfund. 

Utifrån dessa empiriska 
fakta har vi sedan utvecklat 
en hypotes om att den höga 
generella tilliten i de nordiska 
länderna är kopplad till ett 
specifikt samhällskontrakt 
kännetecknat av en hög 
grad av individualism, 
socioekonomisk jämlikhet, 
kombinerat med en 
föreställning om ett 
gemensamt ”vi” och ett 
starkt förtroende för staten, 
d.v.s. de gemensamma
institutionerna på lokal och
nationell nivå.SCB Medborgarundersökning

Det är viktigt för en mindre kommun som Mora att tilliten är hög, såväl internt som 
externt. I den av SCB:s genomförda medborgarundersökningar går att utläsa att 
medborgare i Mora har ett förhållandevis högt förtroende för det politiska styret i 
kommunen.

Det sociala kapitalet
Med socialt kapital menas sådana inslag i samhällsorganisationen, såsom förtroende, 
normer och nätverk, som förbättrar och effektiviserar samhällets funktion och dess 
möjlighet att möta befolkningens behov. Kommuner ansvarar för ett antal faktorer 
som påverkar det sociala kapitalet i hög grad. Vissa faktorer är mycket påtagliga, 

Prioriterade trender
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till exempel våra direkta kontakter med medborgare och företagare. Andra är mer 
indirekta som att ha en medveten fysisk samhällsplanering som skapar trygga 
utomhusmiljöer och attraktiva mötesplatser. De viktigaste mötesplatserna finns 
dock inte i föreningslivet eller i offentliga eller kommersiella miljöer som torg och 
restauranger, utan i hemmen, i skolan och på arbetsplatsen. Det är i huvudsak i dessa 
miljöer som värderingar och normer formas i samspel och social samvaro mellan 
människor. Vi har ett stort ansvar dels för skolmiljön, dels i egenskap av arbetsgivare 
för många människor.

Begreppet socialt kapital kan brytas ner till fem underkategorier som bör stimuleras 
för att det sociala kapitalet ska utvecklas positivt. Dessa fångar både strukturella och 
kognitiva former av socialt kapital.

• Grupper och nätverk - Förekomsten av grupper och nätverk speglar människors
förmåga att organisera sig och mobilisera resurser för att lösa problem av
gemensamt intresse.

• Tillit och solidaritet - När individer i ett samhälle känner tillit till varandra och
de institutioner som är verksamma bland dem, underlättas möjligheterna att nå
överenskommelser och genomföra transaktioner.

• Samarbete och gemensamt agerande - God förmåga till samarbete
och gemensamt agerande är avgörande för att förse invånarna med de
samhällstjänster som kännetecknar ett hållbart samhälle.

• Social sammanhållning och integration - Den sociala sammanhållningen
manifesteras i människor som tillsammans med andra arbetar för att tar itu
med gemensamma behov, övervinna hinder, och ta hänsyn till olika intressen.
Meningsskiljaktigheter löses på icke konfronterande sätt. Integration främjar
lika tillgång till möjligheter, och tar bort både formella och informella hinder för
deltagande.

• Information och kommunikation är kärnan i det sociala samspelet. Såväl
vertikala som horisontella informationsflöden är viktiga komponenter
i utvecklingsprocessen. Öppen dialog främjar en känsla av gemenskap,
medan sekretess föder misstänksamhet och misstro. En välfungerande
informationsspridning skapar tillit och sammanhållning

Tillitsbaserad styrning och ledarskap
Idag är tillitsbaserad styrning den ledande ledarskapsteorin och den bygger grovt 
förenklat på att ledare litar på sina medarbetare och tvärt om. En hög grad av tillit 
kan leda till ett mindre behov av regelstyrning och att behovet att upprätta diverse 
kontrakt minskar, dvs. samarbete inom tydliga ramar. Tillitsbaserad styrning och 
ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan 
och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetaren 
kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Dialogens betydelse lyfts fram till förmån för 
kontrollen. Tillit är en fråga för hela den kommunala styrkedjan.

I en organisation som åtnjuter hög tillit sker arbetet mer effektivt med en jämnare 
arbetsbelastning vilket leder till ett bättre arbetsklimat, lägre personalomsättning och 
färre utmaningar kring kompetensförsörjning.
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Våra möjligheter och utmaningar
• Tillitsstrukturer kan förändras med transparens, komm unikation,

inkludering och förankring. Dessa är de tydligaste verktygen 
som framgångsrika kommuner nyttjar. Här är rättssäkerheten 
och processen viktig i stort som smått. Det är exempelvis viktigt 
att möjligheten till att överklaga beslut finns men också att 
det är tydligt när det inte längre går att överklaga ett beslut. 
Synpunkter ska bemötas sakligt och korrekt.

• Att öka invånares upplevelse av delaktighet kan göras med 
kommunikation mellan invånare, organisationer, företag
och andra grupper. Vi som kommun kan arbeta mer med 
medborgardialoger och att sprida positiva budskap i olika 
kanaler för att skapa tillit och även ökad delaktighet.

• Ett bra bemötande och effektiv myndighetsutövning ska
vara en självklarhet. Medborgarnas och företagens syn på 
kommunen påverkas mycket av om de känner sig väl bemötta, 
om vi handlägger ärenden snabbt och effektivt och om beslut 
känns rättvisa. Den som är nöjd med sina myndighetskontakter 
har en större generell tillit till andra samhällsfunktioner, även till 
dem som personen inte haft någon egen erfarenhet av.

• Genom samhällsplanering kan form, funktion och upplevelser 
på ett bättre sätt tillföras en plats. Chanserna för fördjupad 
kontakt mellan människor ökar om vi har tillräckligt många bra 
mötesplatser som samlar många olika grupper av människor. 
Utomhusmiljöer som är nedskräpade, där byggnader inte 
underhålls ordentligt korrelerar starkt med faktorer som stress, 
minskad trygghet och en känsla av utsatthet hos boende.
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