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Utgångspunkt inför framtiden

Vi kan inte organisera våra liv eller samhällen som vi gjort tills nu
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klimat demografi

Omställning
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Konstant nivå av 

utsläpp i 10 år till 

kräver därefter en 

minskning med 9 % / år

Om minskningen påbörjas år 

2019 krävs en minskning 

med 5 % / år

Om minskningen 

påbörjats år 2000 hade 

det krävts en minskning 

med 2 % / år

CO2 minskningskurvor: 2°C

För en >66% chans att 

hålla temp under 2°C

Återstående budget:

Minskningskurvor baserade på

Hur snabb behöver omställningen vara?
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Allvarliga 

konsekvenser av 

temperaturhöjningen
Mycket allvarliga 

konsekvenser av 

temperaturhöjningen

Utlovade utsläppsminskningar i 

Parisavtalet. Ett avtal som vi har 

svårt att leva upp till och som 

USA har lämnat.

Hur långt har vi kommit med 

utsläppsminskningarna?

”Till exempel skulle flera 100 miljonstals färre 

människor bli utsatta för klimateffekter och ökad 

fattigdom, värmeböljor och vattenbrist genom att 

begränsa global uppvärmning till 1,5 grader jämfört 

med 2 grader eller mer”

”Korallreven skulle minska med 70-90 procent redan 

vid en global uppvärmning på 1,5 grader, medan i 

stort sett alla korallrev (>99 procent) skulle vara 

förlorade vid 2 graders global uppvärmning”

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-

stor-skillnad-1.140075

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/en-halv-grad-gor-stor-skillnad-1.140075
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Befolkningsförändring i Dalarna år 2018-2028 i absoluta tal

Källa: SCB
Bearbetning: Peter Möller, Region Dalarna



Fem förändringskrafter och 
13 trender

• Globalisering

• Klimatfokus

• Demografi

• Ny teknik

• Värderingar
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Sveriges Kommuner och Regioner, ”Vägval för framtiden 3”
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Förändrat antal invånare i Dalarna i arbetsför ålder (20-64 år) jämfört 
med år 2017

Född i Sverige Utrikes född

År 2030 beräknas 

det finnas 12 000 

färre inrikes födda 

invånare i arbetsför 

ålder jämfört med 

år 2017
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Arbetsmarknadsregioner i Dalarna

Arbetsmarknadsregion =

Kommuner där det finns 

ett stort pendlingsutbyte. 
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Befolkning per kilometerruta i Dalarna år 2017
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Sysselsatta per kilometerruta i Dalarna år 2017
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Industri
Handel

Besöksnäring

- Stora investeringar

- Flygplats i Sälen

- Ökat fokus på hållbarhet 

- E-handel stor och snabb tillväxt

- Påverkar stadskärnor och arbetsmarknad
- Fortsatt viktig ur ekonomiskt perspektiv

- Fortsatt sysselsättningsnedgång?

- Kan inte konkurrera med låga löner, men 

svårt att attrahera innovationskapital 

(middle income trap)

- Klimatomställning

Stora branscher i länet med en 

hög förändringstakt 

- Det sker förändringar i nästan alla branscher men dessa 

har vi identifierat som särskilt viktiga att följa



Ökade klyftor / polarisering
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Sammanhållningen 

i samhället
Stad – land

Lågutbildade – högutbildade

Sjuka – friska

Sysselsatta – arbetslösa

Inrikes födda – utrikes födda 



Utgångspunkt inför framtiden

Vi kan inte organisera våra liv eller samhällen som vi gjort tills nu
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klimat demografi

Omställning

- sammanhållningen i samhället?


