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Inledning

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har till 
uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera 
olyckor och kriser. MSB:s vision om ett säkrare samhälle i en för-
änderlig värld betyder att myndigheten behöver arbeta långsik-
tigt och strategiskt för att möta de utmaningar och ta till vara på 
de möjligheter som framtiden för med sig för området samhälls-
skydd och beredskap.1

I denna skrift presenterar MSB fem olika scenarier för hur sam-
hället kan utvecklas fram till år 2032. De samhällen som beskrivs 
i scenarierna innebär olika typer av utmaningar och möjligheter 
för samhällsskydd och beredskap. Det handlar dels om att hot- 
och riskbilden förändras, dels om att förutsättningarna för sam-
hället att hantera olyckor och kriser påverkas av samhällsutveck-
lingen i stort. Genom scenarierna utforskas möjliga utvecklingar 
ur ett antal olika perspektiv. Scenarierna är tänkta att väcka 
tankar och idéer, utmana slentriantänkande och möjliggöra en 
strukturerad diskussion av vad olika framtidsutvecklingar kan 
innebära. Vid sidan av de fem framtidsscenarierna innehåller 
denna skrift också en kort beskrivning av hur scenarierna är 
uppbyggda. 

Innehållet i framtidsscenarierna ska inte ses som att MSB på 
något sätt tar ställning för vad som utgör de fem mest sannolika 
utvecklingsvägarna. Alla scenarier är däremot möjliga. Givetvis 
finns också långt fler möjliga framtida utvecklingar än de som 
MSB har valt att ha med i dessa scenarier. 

Framtidsscenarierna har utarbetats inom MSB:s långsiktiga stra-
tegiska analys vars syfte är att ta fram underlag för strategi- och 
inriktningsarbete inom området samhällsskydd och beredskap. 
Scenarierna utgör ett viktigt verktyg i fortsatta analyser av hur 

1 Med samhällsskydd och beredskap avses MSB:s hela verksamhetsområde som enligt Förord-
ning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap består 
av skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.
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samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser bör utvecklas. 
Scenarierna kan användas för att resonera kring följande fråge-
ställningar: 

• Vad i scenariot påverkar direkt och indirekt samhällsskydd 
och beredskap?

• Hur bör samhällsskydd och beredskap utvecklas för att bättre 
möta framtida utmaningar och ta till vara på möjligheterna?

MSB kommer att bredda och fördjupa kunskapen om hur utveck-
lingen inom olika samhällsområden kan påverka arbetet med 
samhällsskydd och beredskap.

MSB välkomnar andra aktörer att delta i den fortsatta diskussionen 
av framtidens samhällsskydd och beredskap! 

Läs mer: 
På www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Utvarderingar--strategiska-analyser/langsiktig-
strategisk-analys/ har mSB publicerat ytterligare material kopplat till arbetet med de 
fem framtidsscenarierna. 

På denna webbplats kan även rapporten ”Framtida utveckling som kan påverka 
arbetet med samhällskydd och beredskap: redovisning av uppdrag i mSB:s regle-
ringsbrev för år 2012” laddas ned. Denna rapport innehåller en mer fullständig 
beskrivning av den scenariometodik som används för att skapa de fem framtids-
scenarierna samt fördjupande texter om utvecklingen inom olika områden med 
relevans för samhällsskydd och beredskap.  
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Den globala befolkningstillväxten har varit snabbare än FN:s 

prognoser. År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder och 

Sveriges befolkning 11 miljoner. Sverige har en relativt sett hög 

sysselsättningsgrad och svenska företag hävdar sig bra inom nya 

teknikområden som t.ex. nanoteknologi. Världen kan sägas ha 

genomgått en energirevolution och andelen förnybara energikällor 

har ökat mycket snabbt tack vare tekniska och vetenskapliga 

genombrott.  Människor bor trångt i storstäder medan glesbygden 

avfolkats. Folksjukdomar som grav övervikt, högt blodtryck och 

diabetes innebär stora utmaningar för samhället. 

Scenario 1 
En ökande befolkning  

med försämrad folkhälsa
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Scenario 1 – En ökande befolkning med  
försämrad folkhälsa

Världen år 2032
År 2032 minskar fattigdomen i stora delar av världen och jordens 
befolkning är 8,5 miljarder. Kinas, Indiens, Rysslands och Brasiliens 
ekonomier har växt starkt. Privata kommersiella aktörer har globalt 
sett ökat sitt inflytande och är pådrivande inom samhällsutveck-
lingen. Ett tiotal stora multinationella företag har en mycket 
dominerande ställning. Sjukvård, utbildning, infrastrukturella 
investeringar och samhällsplanering bedrivs i många länder av 
privata företag. Tidigare nationell egendom såsom dricksvatten 
och vägar har också i många fall privatiserats. 

Företagen påverkar det politiska beslutsfattandet på många om-
råden. De flesta större företag har utvecklat ett bredare samhälls-
ansvar, CSR (Corporate Social Responsibility), och har byggt upp 
verksamheter som hanterar frågor som rör miljö, social verksam-
het, infrastrukturell- och regional utveckling och internationellt 
bistånd. Även ideella organisationer och folkrörelser har ökat sin 
betydelse och möjlighet att påverka den politiska agendan. Då 
röstsedeln inte längre har lika stor betydelse för dem som vill på-
verka, väljer många att istället engagera sig i organisationer som 
bevakar, och för dialog med de stora företagen. Med undantag för 
ett fåtal, mer lokalt begränsade väpnade konflikter är världen år 
2032 fredligare än för 20 år sedan. 

Klimatförändringarna har skett i en snabbare takt än vad man 
räknade med i början av 2000-talet. År 2032 utgör omfattande 
översvämningar, utbredd och långvarig torka, erosion av kust-
områden och tropiska stormar alltmer vanliga situationer. Brist på 
rent dricksvatten har blivit en het politisk fråga i många länder. 
Denna utveckling tydliggjorde för företag, regeringar och allmänhet 
det nödvändiga i att snabbt reducera växthusgasutsläpp. I slutet 
av 2010-talet enades världen om att införa globala omfattande ut-
släppsbegränsningar. I mångt och mycket var det en refor mering 
av FN-systemet som gjorde att klimatöverenskommelsen var 
möjlig. FN har sedan dess haft en viktig roll i det globala klimat-
arbetet. 
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De tilltagande klimatförändringarna och de globala utsläpps-
begränsningarna påskyndade utvecklingen inom energiteknik-
området och stora tekniska genombrott gjordes under 2010-talet, 
framförallt inom solenergiområdet. Andelen förnybara energi-
källor ökar mycket snabbt och enligt vissa prognoser kommer 
elektricitetsproduktionen vara baserad till över 90 procent på 
förnybara energikällor år 2050. Nya icke-fossila bränslen har i 
hög utsträckning ersatt olja som drivmedel. I Europa baseras  
person- och lastbilstrafik i huvudsak på förnybara drivmedel 
såsom vätgas och förnybar el. Enligt de senaste FN-prognoserna 
kommer den globala uppvärmningen att bromsa in under de 
närmaste årtiondena. 

Nanoteknologin slår igenom
2020-talet kom att omtalas som nanoteknologins decennium. 
Hela området materialteknologi har genomgått en nanorevolution; 
materialutveckling handlar mestadels om att från mikronivå 
bygga de egenskaper man önskar. Tillämpningarna är många. 
Inom medicin kan man år 2032 via nanopartiklar nå mycket hög 
precision vad gäller att leverera medicin till en specifik del av 
kroppen, vilket revolutionerat exempelvis cancervården. Inom 
miljöområdet används nanopartiklar för effektiv rening av ex-
empelvis vatten. ”Intelligenta” textilier är idag vardagsmat inom 
vården, räddningstjänst och polis, men även för privatpersoner. 
Det finns kläder som känner av blodtryck, puls och svettningar. 
Det finns även mjuka men samtidigt väldigt motståndskraftiga 
tyger som polisen använder som skydd. 

Möjligheten till ”personlig produktion” i hemmen har just börjat 
saluföras på konsumentmarknaden. Genom en så kallad 3D-printer 
är det nu möjligt att ”skriva ut” enklare tredimensionella objekt. 
Detta förväntas leda till en revolution likt den som webben förde 
med sig i början av 2000-talet.

Sverige år 2032
Sverige anses ha ett gynnsamt företagsklimat och många 
multi nationella företag har placerat mycket av utveckling och 
produktion i Sverige. Förmågan hos det svenska näringslivet 
att tillvarata innovationer inom nya teknikområden som t.ex. 
nanoteknologi är god, och många mindre och nystartade svenska 
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företag har tagit stora marknadsandelar i bland annat Kina och 
Indien. Svenska företag har också legat på framkant vad gäller 
att utveckla och använda ny energiteknik, vilket inneburit stora 
fördelar då den globala klimatöverenskommelsen gjort gammal 
energiteknik mycket kostsam. Arbetslösheten i Sverige är låg och 
den generella levnadsstandarden hög. 

Människor anser i allmänhet att privata aktörer är bäst lämpade 
att bedriva sjukvård, skola, omsorg och annan samhällsservice. 
Majoriteten anser också att individen ska ta ett stort eget ansvar, 
men det råder samtidigt en uppfattning att ”någon annan” ska ta 
ansvaret för övergripande utmaningar och frågeställningar. Både 
intressegrupper och stora företag bedriver aktivt kampanjer för 
att påverka beslutsfattare och även om det offentliga minskat sin 
roll i samhället upplever människor sig kunna påverka viktiga 
samhällsfrågor. Det politiska beslutsfattandet har de senaste åren 
i många avseenden varit händelsestyrt och när opinionen svängt, 
eller när de stora företagen utövat påtryckningar, har politiken 
varit lyhörd.

En ökande befolkning 
Sveriges befolkning har vuxit explosionsartat under 2020-talet 
och närmar sig snabbt 11-miljonersgränsen. Detta är huvudsak-
ligen en följd av att Sverige har varit ett mycket attraktivt land 
att migrera till. En större arbetskraftsinvandring har skett efter-
som det periodvis har varit brist på arbetskraft i Sverige, både 
inom mer kvalificerade yrken och enklare servicearbeten. De 
som flyttat till Sverige kommer till stor del från länder i Europa 
och vårt närområde, men även från länder i andra världsdelar. 
Även barnafödandet har ökat mer än förväntat de senaste åren. 
Fler familjer väljer att skaffa ett tredje barn, och nya fertilitets-
metoder gör det möjligt för fler än tidigare att skaffa barn.

Migrations- och inrikes flyttströmmar har det senaste decenniet 
gått mot storstäderna där möjligheterna till arbete är goda. År 
2032 bor de allra flesta svenskar i någon av de tre storstadsregi-
onerna Stockholm-Mälardalen, Öresund eller Västra Götaland. 
Byggandet av nya bostäder har inte varit tillräckligt för att till-
godose efterfrågan på boende vilket inneburit att bostadspriser 
och hyror är höga och att trångboddheten är utbredd i stora 
områden.
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År 2032 är folksjukdomar som grav övervikt, högt blodtryck 
och diabetes mycket vanliga och utgör ett betydande samhälls-
problem. Detta är delvis en följd av att hälsosam mat också är 
dyr mat. Det ökade resandet gör att människor också drabbas 
av fler och mer smittosamma sjukdomar. Missbruk av alkohol 
och narkotika har ökat lavinartat de senaste tio åren vilket har 
ökat olycksstatistiken. Exempelvis dör årligen ca 1100 personer 
i trafiken. Förmågan i landet att behandla sjuka är mycket god, 
åtminstone inom den privata sjukvården som har anammat de 
stora medicinska framsteg som gjorts inom bl.a. nanoteknik-
området. Dyra sjukvårdsförsäkringar gör emellertid att många 
människor är hänvisade till den lilla offentliga sjukvård som 
finns kvar. Denna är svag och lider av små resurser, läkarbrist 
och långa väntetider. Det råder också stora skillnader mellan stad  
och glesbygd avseende tillgång till, och behandlingsresultat 
inom, sjukvård och omsorg. 

Utmaningar inom samhällsbyggandet
Under de senaste 20 åren har utvecklingen mot större städer och 
en avfolkad landsbygd fortsatt. Näringslivet är till största delen 
lokaliserat i anslutning till storstadsregionerna, vilket gör att de 
ekonomiska resurserna är ojämnt fördelade över landet. Städerna 
har vuxit geografiskt och förorter samt omgivande landsbygd har 
knutits ihop genom effektiva och snabba kommunikationsmedel. 
Övriga delar av landet är mer eftersatt vad gäller utbyggnad av 
fysiska kommunikationer, samhällsservice och arbetstillfällen.

Företag står för många stora investeringar i samhället och flera 
stora multinationella företag har framförallt i storstadsregionerna 
tagit initiativ till större vägbyggen, satsningar på utbyggnad av 
infrastruktur för förnybara drivmedel, modernisering av elek-
troniska kommunikationssystem och utbyggnad av nya elnät. 
Finansering sker till stor del genom olika slags användaravgifter. 
Utvecklingen med en stark urbanisering och svag glesbygds-
utveckling har gjort att kommunikationssystem i vissa delar av 
landet endast har fläckvis täckning, vilket innebär att en liten 
del av befolkningen i Sverige har begränsad tillgång till system 
för kommunikation, information eller larmning. Mycket av 
den verksamhet som är särskilt viktig ur ett samhällssäkerhets-
perspektiv, såsom dricksvattenförsörjning och energiförsörjning 
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är helt privatiserad, och det är ofta företag som gör nödvändiga 
prioriteringar i samband med olika typer av krissituationer. 

Då Sverige har goda dricksvattentillgångar, medan stora delar av 
övriga världen lider av brist, har den svenska vattenmarknaden 
blivit het. Många multinationella företag konkurrerar om vatten-
tillgångarna och det svenska dricksvattnet är en växande export-
vara.

Media och kommunikation
År 2032 nyttjas fortfarande traditionell media såsom tv, radio och 
kvällstidningar i hög utsträckning av stora delar av befolkningen. 
Morgontidningar, både nationella och lokala/regionala, kämpar 
däremot med en sviktande annonsmarknad. Användandet av 
elektroniska medier och sociala medier har ökat de senaste 20 åren, 
men användningsmönster avseende de olika medietyperna är olika 
mellan stad och landsbygd, mellan generationer och mellan olika 
socioekonomiska grupper.

Trots minskande upplagor av morgontidningarna har tidnings-
journalistik generellt sett högt förtroende bland befolkningen, 
och det finns en hög tilltro till det som rapporteras. Människors 
förmåga att värdera information är relativt god, inte minst för 
att det är enkelt att både på nätet och via sociala medier söka och 
ifrågasätta sådant som sägs och rapporteras.
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Den globala befolkningstillväxten har varit snabbare än FN:s 

prognoser. År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder och 

Sveriges befolkning 11 miljoner. Sverige har en relativt sett hög 
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har ökat mycket snabbt tack vare tekniska och vetenskapliga 

genombrott.  Människor bor trångt i storstäder medan glesbygden 

avfolkats. Folksjukdomar som grav övervikt, högt blodtryck och 

diabetes innebär stora utmaningar för samhället. 

Scenario 2 
Svag ekonomi, hög  

arbetslöshet och social oro
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Den revolutionerande utvecklingen inom informations- och 

kommunikationsområdet präglar världen, men i Europa kämpar 

de flesta länder för att hänga med i utvecklingen som leds av de 

starka ekonomierna i Asien. Sverige har under de senaste åren 

kämpat med en ansträngd ekonomi och stor arbetslöshet, och 

år 2032 minskar Sveriges befolkning för första gången i modern 

tid. Både välfärdssystem och infrastruktur lider av stora brister. 

Förtroende för politik och samhällsliv är minskande och social  

oro präglar samhällslivet.
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Scenario 2 – Svag ekonomi, hög arbetslöshet  
och social oro

Världen år 2032
Den globala utvecklingen i Asien är mycket stark medan den är 
svagare i västvärlden. Befolkningstillväxten har varit något lägre 
än FN:s prognoser. Under de senaste 20 åren har Asiens inflytande 
ökat och Kina kan år 2032 genom sitt ekonomiska övertag sägas 
dominera på världscenen. Kina har utvecklats i demokratisk 
riktning och blivit ett ännu mer attraktivt centrum för finans, 
handel och kultur. Även utveckling av ny teknik sker främst i 
Kina, Indien och andra asiatiska länder. Privata kommersiella 
aktörer har globalt sett stort inflytande över både näringsliv och 
politik och många av de största multinationella företagen har 
sin bas i Kina. I mångt och mycket har deras inflytande skett på 
bekostnad av enskilda länders inflytande.

Denna, jämfört med 2010-talet, förändrade maktordning har rubbat 
etablerade maktpositioner och skapat nya spänningar mellan 
aspi rerande stormakter. I USA finns ett utbrett folkligt missnöje 
mot den kinesiska dominansen. Kina står nu helt i fokus för 
USA:s säkerhetspolitik medan det amerikanska intresset för 
Europa och Europas säkerhet i det närmaste är obefintligt. EU-
länderna har haft svårt att hänga med i utvecklingen och kämpar 
mot svag ekonomi och stor arbetslöshet. Till mycket är det ett 
arv av den stora ekonomiska skuldkris som rådde på 2010-talet, 
och som nästan upplöste unionen.

Klimatförändringarna var under 2010- och 20-talen knappt känn-
bara, men nu pekar mycket på att den globala medeltemperaturen 
har börjat stiga snabbt. 

En ny IT-revolution 
Samhällsutvecklingen drivs av de enorma framsteg som görs 
på IT-området. År 2032 är datorkapaciteten ca 150 000 gånger 
snabbare än den var år 2012, och snabb, billig och trådlös dator-
uppkoppling finns i princip överallt. Under 2020-talet gjordes 
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ett antal genombrott i forskning kring artificiell intelligens (AI). 
Utvecklingen av intelligenta datorsystem som klarar av mer 
avancerade uppgifter som exempelvis att översätta mellan språk, 
planera, lära och fatta beslut börjar nu ta fart. Även robottekniken 
utvecklades snabbt under 2020-talet. Servicerobotar används år 
2032 inom många olika områden såsom sjukvård, omsorg och 
kontor där människa och dator kommunicerar genom tal. Det 
går också att prata helt vanligt med datorer som finns inbyggda 
i t.ex. hissar, bilar och kylskåp. Även system med gränssnitt 
mellan hjärna (via sensorer utanför eller inne i huvudet) och 
dator börjar bli vanliga, bland annat vid arbete med persondator, 
bilkörning samt inom medicin. 

Sverige år 2032
Sverige har, liksom många andra länder i Europa, under de senaste 
åren präglats av ansträngd ekonomi och stor arbetslöshet. De 
senaste årens regeringar har i stor utsträckning bestått av experter 
och framgångsrika chefer från näringslivet, och intresset för 
politiska ideologier, och för att lösa de stora samhällsproblemen 
på politisk väg är lågt. Politiken har också under många år miss-
lyckats med att få bukt med arbetslöshet och de stora brister som 
finns inom skola, vård och omsorg. I stort sett all samhällsviktig 
verksamhet och infrastruktur ägs av privata företag. Ett fåtal 
verksamheter bedrivs fortfarande helt och hållet i offentlig regi 
som t.ex. polis, rättsväsende och försvar.

Den dominerande uppfattningen i Sverige är att politiker inte 
ska kunna fatta beslut som begränsar företag och individers 
möjligheter, och allmänheten anser generellt att var och en har 
stort ansvar för sin egen säkerhet. Statens möjlighet att styra och 
kontrollera de stora (ofta multinationella) företagens verksamhet på 
utbildnings-, sjukvårds-, infrastruktur-, energi- och andra om-
råden, är starkt begränsad. I många kommuner anlitas privata 
utförare av räddningstjänst men kvaliteten skiftar i olika delar av 
landet. Staten har begränsade möjligheter att utöva tillsyn över 
de privata räddningstjänstföretagen.
 
Samhällsdebatten präglas av pessimism. Förtroendet för myndig-
heter och politiker är lågt, vilket visas bl.a. i valdeltagandet. Vid 
det senaste valet var deltagandet runt 65 %. Gapet mellan de som 
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styr och väljarna är stort. Även om det inte finns belägg för det, 
visar undersökningar på att allmänheten tror att det utpräglade 
affärsklimatet lett till ökad korruption i samhället. Den organi-
serade brottsligheten är aktiv över hela Sverige och utgör också 
ett stort problem, och påverkar bl.a. domstolsväsendets funktio-
nalitet. Mycket av brottsligheten har flyttat ut på nätet och goda 
kunskaper om informationssäkerhet har blivit allt viktigare. Den 
organiserade brottsligheten står även för det på senare år ökade 
antalet rån och kidnappningar i utbyte mot stora lösensummor. 

År 2032 tenderar olika socioekonomiska grupper att i större 
utsträckning isolera sig från varandra och intolerans, misstro 
och främlingsfientlighet präglar samhällslivet. Upplopp, ryktes-
spridning och stenkastning mot polis och räddningstjänst är inte 
ovanligt. Det har gått så pass långt att den ordinarie räddnings-
tjänsten inte kan verka i särskilt utsatta områden. Istället måste 
specialutrustad räddningspolis från privata säkerhetsföretag 
användas. Medborgargarden är vanliga företeelser och människor 
har i vissa delar av landet helt tappat förtroendet för polis och 
rättsväsende. Sammantaget kan sägas att Sverige är ett land med 
stark social oro och minskat förtroende för demokratiska funk-
tioner och politik.

En minskande befolkning
Det är stora skillnader i utbildnings- och inkomstnivå bland 
befolkningen och andelen personer som inte kan läsa har ökat i 
Sverige. Klyftan mellan «rik» och «fattig» är större än någonsin i 
modern tid och medan en del av befolkningen lever gott med till-
gång till den senaste tekniken, konsumtionsvaror och utbildning 
skulle många andra knappt överleva utan matpaket från ideella 
organisationer och företagsinitiativ. Yngre människor söker sig i 
allt högre utsträckning utomlands, ofta till Asien, där möjlighet-
erna till en bra utbildning, jobb och ett liv i välstånd är betydligt 
bättre. I Sverige råder numera brist på välutbildad arbetskraft 
som t.ex. läkare, ingenjörer och biotekniker. Eftersom Sverige 
inte längre är ett attraktivt land att migrera till minskar befolk-
ningen år 2032 för första gången i modern tid. Andelen äldre 
personer över 80 år är rekordhög i relation till den övriga befolk-
ningen och även om pensionsåldern höjts ett antal omgångar, 
och många friska 70-åringar fortsätter att arbeta på deltid, har 



22   Samhället år 2032

försörjningsbördan ökat. Den åldrande befolkningen gör att allt 
färre som arbetar ska försörja en växande grupp som inte arbetar. 
Välfärdssystemen och den lilla offentliga sektorn lider av mycket 
knappa resurser. 

Utmaningar inom samhällsbyggandet
Långsiktiga infrastrukturella satsningar har, frånsett stora privata 
investeringar i informations- och kommunikationsteknologi, 
uteblivit i stora delar av landet p.g.a. svag ekonomisk utveckling 
och tvära kast i ekonomin. Vägar, järnvägar, elnät, vatten- och 
fjärrvärmenät är eftersatta, framförallt i områden där privata 
intressen saknas. 

Tillgången till varor och kritiska produkter, exempelvis livsmedel, 
olja och elektronik är förhållandevis god, men sårbar. Ledstjärnan 
för företagen har varit hög produktivitet och en strävan efter att 
minska kostnader, vilket inneburit att många verksamheter har 
än mer centraliserade funktioner och i stort sett ingen lagerhåll-
ning. Vad gäller livsmedel har den svenska produktionen minskat, 
delvis p.g.a. att produktionen är strikt anpassad efter vad som går 
att producera konkurrenskraftigt ur ett internationellt perspektiv. 

År 2032 utsätts olika delar av infrastrukturen av regelbundna 
avbrott beroende på både dåligt underhåll och brist på nybyggna-
tion. Även sabotage och skadegörelse innebär allt större problem 
och orsakar regelbundet avbrott i transporter, samt en ökande 
mängd störningar inom energiförsörjning och vattenförsörjning. 
Förövarna är ofta kriminella grupper som orsakar skada vid stöld 
av produkter, men det svenska samhället drabbas också oftare av 
sabotage där det bakomliggande syftet varit missnöjesyttringar 
från politiska grupper och enskilda individer. Även dataintrång 
och virusangrepp mot IT-system har ökat och tar sig ständigt nya 
uttryck med anledning av den snabba teknikutvecklingen inom 
detta område.  

Media och kommunikation
Den tekniska utvecklingen inom informations- och kommunika-
tionsteknologi har drivit fram stora (framförallt privata) inves-
teringar i infrastruktur för kommunikation mellan människor. 
De nya tekniska systemen och infrastrukturen fungerar väl och 
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är av avgörande betydelse för många funktioner i samhället, 
både till vardags och vid kris. Det finns dock en tendens till att 
utbyggnaden av nya kommunikationssystem begränsas till större 
orter och att gamla system bara underhålls till viss del. I glesbygd 
förfaller därför vissa infrastruktursystem och risken för avbrott 
är stor. 

År 2032 finns ingen public service kvar. De många olika medie-
bolagen är privata och ofta multinationella. Användandet av 
traditionell media såsom radio och tryckta nyhetstidningar är 
begränsat hos stora delar av befolkningen. Tidningsbranschen 
sett över landet och bransch, befinner sig i ett utsatt läge och 
även om morgontidningar fortfarande finns är de specialiserade 
och mycket dyra. Sociala, interaktiva medier står för huvud delen 
av all kommunikation och information människor emellan. 
Information är tillgänglig så fort den uppstår och paketeras i 
lättillgängligt, kort format. Det stora informationsflödet ställer 
stora krav på individen att både kunna ta till sig och validera 
den information som ständigt produceras i allt fler elektroniska 
kanaler. Människor litar i stor utsträckning på information som 
förmedlas via sociala medier och en utbredd uppfattning är att 
information som bekräftas av många människor troligtvis är 
sann. ”Massans expertis” är därigenom en mer betrodd informa-
tionskälla, snarare än information från enskilda experter och  
offentliga instanser. En negativ konsekvens av denna utveckling 
är att det kan vara svårt att skilja PR från nyheter samt att oseri ösa 
nyhetskällor kan få stort genomslag. 
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Den globala befolkningstillväxten har varit snabbare än FN:s 

prognoser. År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder och 

Sveriges befolkning 11 miljoner. Sverige har en relativt sett hög 

sysselsättningsgrad och svenska företag hävdar sig bra inom nya 

teknikområden som t.ex. nanoteknologi. Världen kan sägas ha 

genomgått en energirevolution och andelen förnybara energikällor 

har ökat mycket snabbt tack vare tekniska och vetenskapliga 

genombrott.  Människor bor trångt i storstäder medan glesbygden 

avfolkats. Folksjukdomar som grav övervikt, högt blodtryck och 

diabetes innebär stora utmaningar för samhället. 

Scenario 3 
Accelererande klimat- 

förändringar och stigande oljepris
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Sveriges ekonomi har de senaste åren varit stabil med ökande 

tillväxt, men år 2032 präglas världen av accelererande 

klimatförändringar och stigande oljepriser hotar fortsatt positiv 

ekonomisk utveckling. Anpassningen av infrastruktur och 

bebyggelse till det förändrade klimatet har gått relativt trögt, och 

ökade nederbördsmängder, höga flöden och högre temperaturer 

har på senare tid orsakat många störningar. 
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Scenario 3 – Accelererande klimatförändringar 
och stigande oljepris

Världen år 2032
Västvärlden har det senaste årtiondet upplevt en relativt stabil eko-
nomisk tillväxt medan länderna i den fattigare delen av världen 
präglas av låg tillväxt och låg utbildningsnivå. USA har behållit 
sin ställning som världens politiska, ekonomiska och kulturella 
maktcentrum. EU, Kina, Indien, och Ryssland har närmat sig och 
i viss mån utmanat USA:s starka position, men hittills inte på 
allvar lyckats rubba den globala maktordningen. Europa och dess 
närområde har varit förskonat från väpnade konflikter även om 
det säkerhetspolitiska läget ibland varit ansträngt. 

Sverige hör till de länder som ofta och framgångsrikt bidrar med 
både civila och militära krishanteringsresurser i internationella 
insatser. Efterfrågan på katastrofhjälp vid översvämningar, sky-
fall, ras och skred har tredubblats sedan 2010-talet. 

År 2032 är den globala medeltemperaturen 2◦ C högre jämfört 
med förindustriell tid. Klimatförändringarnas konsekvenser är 
mycket kännbara. Värmeböljor, långvariga torkperioder, skyfall, 
översvämningar, ras, skred och omfattande skogsbränder är allt 
vanligare fenomen som orsakar stora problem och skador på be-
byggelse och infrastruktur världen över. Det finns tydliga tecken 
på att avsmältningen av Grönlandsisen är på väg att passera en 
kritisk tröskel. Ännu märks inte effekterna så mycket på havsnivån, 
men forskare är relativt överens om att den kan komma att stiga 
med två meter inom det kommande århundradet. Samhällen 
världen över har svårt att anpassa sig till de nya förhållandena. 

Användningen av fossila bränslen (olja, kol och gas) fortsätter 
att öka och koldioxidutsläppen har ökat markant sedan början 
av 2010-talet. Snabbt stigande oljepriser har de senaste fem 
åren inneburit att även investeringar i förnybar energi nu ökar 
snabbt, men decennier av uteblivna satsningar gör att efterfrågan 
vida överstiger utbudet. Både förnybar energi och olja är därför 
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mycket dyrt, vilket hotar världsekonomin. Stora satsningar har 
också gjorts på att bygga ut vindkraften och även solenergi, men 
den senare utgör fortfarande en mycket liten del i den totala 
elproduktionen. Den småskaliga energiproduktionen ökar också 
snabbt. I Kina byggs nya kärnkraftverk, men i Europa ersätts 
endast föråldrade verk med nya. Även kommersiella biomassa-
baserade kraftverk är under uppbyggnad.

För att snabbt kunna minska de storskaliga utsläppen har kol-
dioxidlagring börjat testas, men de tekniska problemen och kost-
naderna gör att uppbyggnaden går långsamt. Andelen kraftverk 
med denna teknik är därför ytterst liten. Det finns också planer 
på att testa olika typer av ”geoengineering” (planetär ingenjörs-
konst) i stor skala eftersom det generellt anses vara det enda 
sättet att snabbt komma tillrätta med de accelererande klimat-
förändringarna.

Betydande framsteg inom biotekniken
År 2032 är användningen av bioteknik inom hälso- och sjukvård 
mycket mer omfattande än i början på 2000-talet. Forskning på 
stamceller ledde år 2020 till framgångsrika behandlingsmetoder, 
vilket gjorde att det skapades många nya små och medelstora 
innovativa företag som arbetade med olika former av stamcells-
behandling. 

Framsteg inom bioteknik har också gjort att många av de vanli-
gaste virussjukdomar som tidigare drabbade vete, ris och potatis 
nu i princip är utrotade. Utvecklingen inom miljöteknikområdet 
går mycket snabbt. Mikrobiologiska metoder att sanera giftigt av-
fall är vanliga, och man har till och med skördat algblomningar 
för att använda till biomassa. 

Sverige år 2032
År 2032 präglas Sveriges ekonomi av stabilitet och stark tillväxt. 
Sysselsättningen ökar samtidigt som andelen högutbildade har 
ökat det senaste årtiondet. Sveriges starka ”nya industri” baseras 
bland annat på innovationer inom nanoteknologi och bioteknik. 
Likt i resten av världen hotas den ekonomiska stabiliteten och 
utvecklingen av den allt dyrare oljan och av att det inte finns 
några likvärdiga alternativ eller möjligheter att snabbt ställa om 
exempelvis fordonsflottan. 
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Det politiska beslutsfattandet har det senaste decenniet präglats 
av kortsiktighet, vilket lett till att politiken i viss mån kritiserats 
för att vara inkonsekvent och populistisk. Samtidigt har det funnits 
utrymme för flexibilitet i beslutsfattandet vid akuta händelser. 
Även om privata företag äger i stort sett all näringsverksamhet 
ligger ansvaret för medborgare och samhällsskydd främst på 
kommunal och regional nivå. Det råder osäkerhet kring hur  
exempelvis transportbehov för evakuering ska fyllas vid en 
omfattande händelse, och det finns också andra exempel där 
ansvars fördelningen är oklar, exempelvis tillgången till läke-
medel vid en bristsituation.

Befolkningstillväxt enligt tidigare prognoser
Befolkningen i Sverige växer i långsam takt och följer i stort de 
befolkningsprognoser som gjordes på 2010-talet. År 2032 uppgår 
befolkningen till drygt 10,3 miljoner människor. Sveriges ökade 
tillväxt har lett till en genomsnittligt sett högre levnadsstandard 
än på 2010-talet och den relativt välmående gruppen ”medel-
inkomsttagare” växer. Utvecklingen inom biotekniken och nano-
tekniken har medfört en positiv utveckling inom flera områden. 
Förekomsten av livsstilssjukdomar har minskat de senaste 20 
åren. Samhällsklimatet är inkluderande och Sverige är ett land 
där olika religiösa, kulturella och andra sociala uttryck samexi-
sterar. Samhällsengagemanget är starkt och präglas av särintressen 
som respekterar och för dialoger med varandra. Förtroendet för 
myndigheter och folkvalda har hittills varit stort. 

Utmaningar inom samhällsbyggandet
Sverige drabbas ofta av översvämningar, stormar, ras, skred, 
extremtemperaturer (värmeböljor) och skogsbränder. Vägar, led-
ningsburna system för elförsörjning och dricksvattendistributionen 
har varit hårt ansatta av olika typer av skador och avbrott. 

Anpassningen av infrastruktur och bebyggelse till det förändrade 
klimatet har samtidigt gått relativt trögt, och ökade nederbörds-
mängder, höga flöden och högre temperaturer har på senare tid 
orsakat många störningar i väg- och järnvägstrafiken. Ny be-
byggelse har inte alltid uppförts med hänsyn till de förändrade 
förutsättningar som klimatförändringarna kommer att innebära. 
Exempelvis har nya bostadsområden och hus ofta uppförts i 
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natursköna områden med hög översvämningsrisk. Många försäk-
ringsbolag vägrar numera boende i områden med hög översväm-
ningsrisk att teckna en hemförsäkring som innehåller skydd mot 
översvämningar. Allt större protester riktas mot både kommuner 
och företag som låtit bygga på utsatta platser.

Transportväsendet i Sverige är fortfarande starkt beroende av 
fossila bränslen, men stigande oljepriser i kombination med 
försök att begränsa klimatpåverkan påverkar transportområdet. 
Flygets ställning har minskat och istället har kombinationen båt/
tåg blivit huvudsakliga transportsätt. Spår för snabbtåg mellan 
svenska städer och vidare till Danmark och kontinenten är under 
uppbyggnad. 

Media och kommunikation
År 2032 är kommunikation på långa distanser och mellan olika 
kulturer och språk inte något problem. I Sverige fungerar nya 
kommunikationssystem väl och är avgörande för många funktioner 
i samhället. Precis som med utvecklingen i övrigt finns dock en 
tendens till att ny infrastruktur begränsas till att byggas ut i 
storstadsregionerna och att gamla, mer geografiskt heltäckande 
system bara underhålls till viss del. I princip alla människor i 
Sverige kan alltid larma, och aktörer inom samhällsskydd och 
beredskap har bra elektroniska kommunikationsförutsättningar 
och goda möjligheter att tala skyddat med varandra.

Det elektroniska informationsflödet och användandet av sociala 
medier är omfattande även om det finns viss skillnad i användandet 
mellan olika socioekonomiska grupper. Människors förmåga att 
faktiskt värdera information, både i traditionell och sociala medier, 
är också förhållandevis god. 

Traditionell media såsom tv och radio men även kvällstidningar 
nyttjas fortafarande i hög utsträckning av stora delar av befolk-
ningen. Användningsmönster är dock är spridda mellan stad 
och landsbygd, mellan generationer och mellan olika etniska 
grupper. Morgontidningar, både nationella och lokala/regionala, 
kämpar mot en sviktande annonsmarknad.
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Den globala befolkningstillväxten har varit snabbare än FN:s 

prognoser. År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder och 

Sveriges befolkning 11 miljoner. Sverige har en relativt sett hög 

sysselsättningsgrad och svenska företag hävdar sig bra inom nya 

teknikområden som t.ex. nanoteknologi. Världen kan sägas ha 

genomgått en energirevolution och andelen förnybara energikällor 

har ökat mycket snabbt tack vare tekniska och vetenskapliga 

genombrott.  Människor bor trångt i storstäder medan glesbygden 

avfolkats. Folksjukdomar som grav övervikt, högt blodtryck och 

diabetes innebär stora utmaningar för samhället. 

Scenario 4
Hot om terrordåd i  

en värld av konflikter
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År 2032 präglas världen av oro och svag ekonomisk utveckling. 

Det senaste decenniet har väpnade konflikter förekommit i många 

delar av omvärlden och även om Europa och dess närområde har 

varit förskonat från krig har det säkerhetspolitiska läget ofta varit 

ansträngt. Terroristdåd utgör en växande hotbild, även inom Europa. 

Som en reaktion på denna utveckling har nationalstater i många 

delar av världen stärkt sin ställning. I Sverige har flera verksamheter 

som tidigare privatiserats återförts till den offentliga sektorn.  



34   Samhället år 2032

Scenario 4  – Hot om terrordåd i en värld  
av konflikter

Världen år 2032
År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder. Den globala ekono-
miska utvecklingen är svag och fattigdomen utbredd i många 
länder. Återkommande finansiella kriser har lett till att mark-
nader reglerats och att de globala företagens handlingsutrymme 
krympt. I många regioner är nationalstaterna starkare än på 
2010-talet och den globala maktbalansen är multipolär med regio-
nala stormakter som USA, Brasilien, Kina, Japan, Indien, Iran, 
Sydafrika, Ryssland, Turkiet, Tyskland och Storbritannien. 

EU är kraftigt försvagat jämfört med hur det var på 2010-talet 
och flera länder som ingått i Eurosamarbetet har återgått till 
nationella valutor. Unionen hade under senare delen av 2010-talet 
problem med att jämka samman de olika medlemsländernas 
politik och ekonomi, och kritiserades för en utveckling mot ökad 
administrativ överbyggnad och ineffektivitet i beslutsfattandet. 
År 2032 är EU en organisation för mellanstatligt samarbete inom 
ett begränsat antal områden. 

Väpnade konflikter har det senaste årtiondet präglat många delar 
av omvärlden såsom Centralasien, Centralafrika och Koreahalvön. 
Irans kärnvapenförmåga, och följande ansträngningar i flera 
andra länder i Mellanöstern att skaffa sig kärnvapen, har orsakat 
mycket oro. Det är också spänningar i Europas närområde och 
retoriken mellan de europeiska länderna är uppskruvad. Bland 
annat har gränsdragningsfrågor i Arktisområdet varit en bidra-
gande orsak till denna utveckling. Dessutom har en mängd olika 
politiskt och religiöst extremistiska organisationer genomfört 
några uppmärksammade terrordåd i Europa riktade både mot 
politiska institutioner och mot infrastruktur. I många europeiska 
storstäder är tunnelbana och flygplatser ofta stängda på grund av 
hotbilden. De olympiska spelen i Prag år 2028 plågades av flera 
attentat. Vid det mest omfattande attentatet dödades nära 300 
personer då en sprängladdning raserade en läktare i samband 
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med avslutningsceremonin. Flera av de främsta svenska idrottarna 
har nu deklarerat att de av säkerhetsskäl kommer att avstå från 
2032 års OS i New Delhi. Känslan av osäkerhet är påtaglig.

Biotekniken innebär nya produkter men också ökade risker
Inom bioteknikområdet har stora framsteg gjorts jämfört med 
2010-talet och nya industriella processer för biomassa har 
gjort att många nya, syntetiska produkter finns på marknaden. 
Bioplast är ett sådant exempel. Även biokompositer som bygg-
materiel är populärt. Genmodifierade grödor har också gjort att 
skördar ökat globalt. Produktionen exporteras dock främst som 
biobränslen för industriell användning i utvecklade länder och 
går i liten utsträckning till befolkningen i de fattiga länder där 
framställningen sker. 

En ytterligare konsekvens av utvecklingen inom biotekniken är 
den ökade risken för spridning av en helt ny generation biolo-
giska vapen. Det finns uppgifter om att vissa länder, i strid med 
gällande internationell rätt, är i färd med att utveckla mycket 
effektiva biologiska vapen. Dessutom finns en utbredd rädsla för 
bioterrorism. En terrororganisation som slåss för regional själv-
ständighet i en de ryska delrepublikerna var förra året mycket 
nära att lyckas sprida ett smittsamt virus i Moskvas tunnelbana.  

Sverige år 2032
Sverige har upplevt några decennier med en obalanserad tillväxt; 
några år av kraftig ekonomisk utveckling har följts av djupa 
svackor med nolltillväxt och så återigen några år med ekonomisk 
utveckling. Över åren kan man se en generellt nedåtgående trend 
där tillväxten gradvis avtar. 

Med en argumentation som pekat på vikten av att uppnå politisk 
stabilitet i tider av ekonomiska nedgångar, knapphet och global 
oro har många verksamheter som privatiserades under slutet av 
1900- och början av 2000-talet återförts till den offentliga sektorn 
(t.ex. sjukvård, skola, omsorg och annan samhällsservice). Många 
delar av det, som ur ett säkerhetsperspektiv klassificerats som 
samhällsviktig verksamhet är också numera antingen förstatligat 
eller kraftigt statligt reglerat och kontrollerat, exempelvis järn-
vägar och energiförsörjning. Den dominerande uppfattningen 
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hos befolkningen är också att ansvaret för samhällsskydd och 
beredskap ska ligga hos det offentliga. Efter det stora terror  - 
atten tatet vid nationalarenan (Swedbank Arena) i Solna där publik 
togs som gisslan och sköts ned i samband med en kontroversiell 
konsert har långtgående terrorlagstiftning genomdrivits.  

Blocköverskridande överenskommelser är vanliga, vilket innebär 
att det finns en långsiktighet i det politiska beslutsfattandet. 
Under många år har stabilitet värderats högt vilket medfört att 
flexibilitet i beslutsfattandet har blivit mindre vanligt förekom-
mande. En centralisering av ansvaret för samhällsskydd och bered-
skap pågår och vid händelse av kris finns lagar som ger staten 
möjlighet att från central nivå ransonera och prioritera verksam-
het och resurser i stor omfattning. Räddningstjänsten är numera 
helt statlig. Statens myndighet för olyckor leder verksamheten 
och upprätthåller beredskap över hela landet genom sina opera-
tiva räddningstjänststyrkor. 

Även om statens starkare kontroll, och ökade möjligheter till 
övervakning, har inneburit diskussioner om minskad integritet 
och frihet för den enskilde individen, präglas värderingarna 
bland befolkningen av ett stort förtroende för myndigheter och 
folkvalda. En förklaring kan vara att Sverige hanterat ekonomiska 
svårigheter förhållandevis väl. Ett ytterligare argument som lyfts 
fram i debattinlägg är att Sverige, med en allt mer orolig omvärld, 
måste hållas samman. 

Stabil befolkningstillväxt och god folkhälsa
År 2032 är befolkningen drygt 10 miljoner och befolknings-
ökningen har i stort följt tidigare prognoser. Trots den oroliga 
omvärlden är människor  överlag toleranta mot varandra och 
samhället präglas i huvudsak av social sammanhållning. Många 
har ett stort samhällsengagemang vilket tar sig uttryck i att 
människor deltar aktivt i organisationer med ett brett samhälls-
intresse.

Levnadsstandarden har inte utvecklats nämnvärt under de 
senaste årtiondena, men folkhälsan är över lag god med små 
skillnader mellan olika grupper. Det finns flera förklaringar till 
detta. Kost, motion och olika former av stresshantering gör att 
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före komsten av livsstilssjukdomar är låg. Sjukvårdens förmåga 
att behandla sjukdomar har också ökat tack vare framstegen 
inom biotekniken. 

Utmaningar inom samhällsbyggandet
Sedan 2010-talet har utvecklingen mot större städer och en avfolkad 
landsbygd fortsatt. Satsningar på infrastruktur utanför storstads-
regionerna har samtidigt uteblivit. Istället har ”lappa och laga”-
metoden använts som finanspolitiskt instrument i kristider. I 
stora delar av landet utanför storstadsregionerna är vägar och 
system för vatten och avlopp underhållsmässigt eftersatta. 

Sverige är fortsatt starkt beroende av omvärlden för tillgång på 
kritiska produkter som t.ex. livsmedel, elektronik, råvaror och 
metaller. Inhemsk produktion och svenskt näringsliv står inför 
stora utmaningar då drivmedel har blivit dyrare, samtidigt som 
beroendet av icke förnybar energi är fortsatt högt. Sverige har 
begränsad egen forskning inom bioteknik och miljöteknik, men 
svenska företag anammar ny teknik i stor utsträckning även om 
det är dyrt med användarlicenser.

Hot om terrorattentat mot samhällsviktig infrastruktur har de 
senaste åren ökat, och i ett grannland riktades nyligen ett terror-
angrepp mot oljeindustrins infrastruktur. Energitransporterna 
i Östersjön har nästan dubblerats jämfört med 2010-talet. Det 
oroliga omvärldsläget gör att dessa ofta eskorteras av militär på 
öppet hav. Nationella energitillgångar ses som kritiska. 

Media och kommunikation
Fram till mitten av 2010-talet gick ökningstakten inom dator-
området snabbt fram för att därefter minska. De allmänna sats-
ningar på ny kommunikationsinfrastruktur som skedde i början 
av 2000-talet avtog och lider av bristande underhåll. År 2032 har 
en vanlig persondator samma prestanda som på 2020-talet. Tråd-
lös dataöverföring är relativt dyrt och kapaciteten är begränsad, 
vilket gör att överföringen ibland inte fungerar alls. 

Användandet av elektroniska medier och sociala medier är större 
än på 2010-talet och människor utsätts för ett stort informations-
flöde. I stort sett all media, även nyhetsjournalistik, finns endast 
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i elektronisk form. Människor lyssnar i stort sett inte alls på 
radio längre, men TV- tittandet är fortsatt högt och public service 
åtnjuter stort förtroende. 

Människors förmåga att hantera och validera den mängd 
informa tion de utsätts för är begränsad, mycket beroende på att 
informationsbelastningen är så hög. I vissa fall har det också visat 
sig vara politiskt extremistiska nätverk som sponsrat upprättandet 
av nya sociala mötesplatser och funktioner på nätet. Som en 
reak tion på detta vänder sig människor i mycket stor utsträck-
ning till myndigheter och experter för att validera information 
som sprids på nätet, i vardagen och i kris. Det offentliga anses i 
stort ge korrekt information och många myndigheter finns repre-
senterade inom ett antal sociala medier, och är duktiga på att 
kommunicera och interagera med människor. 
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Den globala befolkningstillväxten har varit snabbare än FN:s 

prognoser. År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder och 

Sveriges befolkning 11 miljoner. Sverige har en relativt sett hög 

sysselsättningsgrad och svenska företag hävdar sig bra inom nya 

teknikområden som t.ex. nanoteknologi. Världen kan sägas ha 

genomgått en energirevolution och andelen förnybara energikällor 

har ökat mycket snabbt tack vare tekniska och vetenskapliga 

genombrott.  Människor bor trångt i storstäder medan glesbygden 

avfolkats. Folksjukdomar som grav övervikt, högt blodtryck och 

diabetes innebär stora utmaningar för samhället. 

Scenario 5
Antibiotikaresistenta bakterier  

sprids över världen
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År 2032 utgör antibiotikaresistenta bakterier ett gigantiskt globalt 

problem och avsaknaden av fungerande antibiotika har fått långt 

gående konsekvenser för samhällen världen över. Framförallt är det 

sjukvårdens oförmåga att använda etablerade behandlingsmetoder 

som upplevs problematiskt, men antibiotikaresistensen orsakar även 

stora problem för livsmedelsproducenter genom sjukdomar hos djur 

och växter.
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Scenario 5 – Antibiotikaresistenta bakterier sprids 
över världen

Världen år 2032
År 2032 är EU en starkare aktör än någonsin tidigare med en 
långtgående politisk, ekonomisk och kulturell gemenskap. 
Medlemsstaterna har överlåtit allt mer beslutsbefogenheter åt 
de gemensamma institutionerna och de ”alleuropeiska politiska 
partierna” engagerar allt fler. Bland annat är det framväxten av 
gemensamma hot som antibiotikaresistenta bakterier och den 
stenhårda konkurrensen i global handel som drivit på denna 
utveckling. 

År 2032 utgör antibiotikaresistenta bakterier ett gigantiskt globalt 
problem och avsaknaden av fungerande antibiotika har fått 
långtgående konsekvenser för samhällen världen över. Många  
årtiondens överanvändning av antibiotika ledde i början av 
2020-talet till en situation där världen stod nästan helt utan 
fungerande antibiotika. I takt med att antibiotika slutade verka, 
införde de flesta länder allt strängare restriktioner inom smitt-
skyddet, där man ofta lät isolera sjuka och spärra av områden där 
bakteriespridning förekommit. Efter flera års förhandlingar och 
många kontroverser infördes år 2027 ett tio år långt moratorium 
för användning av antibiotika i nästan alla länder. Syftet med 
detta är att låta resistensen hos bakterierna ”verka ut”, vilket  
endast är möjligt om antibiotika inte alls används under en 
längre period.

Framförallt är det sjukvårdens oförmåga att använda etablerade 
behandlingsmetoder som upplevs problematiskt, men antibiotika-
resistensen orsakar även stora problem för livsmedelsproducenter 
genom sjukdomar hos djur och växter. Världen över har också 
människors beteenden och vanor förändrats. Människor håller sig 
och sina barn hemma även vid enklare förkylningar och avstår i 
allt högre utsträckning från resor. 
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I viss utsträckning kan de nya behandlingsmetoder som biotek-
nologin genererat kompensera för att behandlingar som kräver anti-
biotika inte längre fungerar, men samtidigt är vanliga infektioner 
numera svårbehandlade. Kirurgiska ingrepp undviks i möjligaste 
mån på grund av risken för bakterieinfektion och många väntar 
i det längsta med att t.ex. byta ut en sliten höftled eller väljer att 
behandla olika cancerformer med nya, mindre beprövade behand-
lingsformer istället för att operera. 

Situationen har skapat mycket spänningar och oro världen över. 
En del länder pekas ut som mer slapphänta i hanteringen av 
såväl förbudet mot antibiotika som smittskyddet. Ett konstant 
orosmoment är vad som skulle hända om en världsomspännande 
pandemi skulle uppstå. I samband med en influensa drabbas 
många av bakteriella följdsjukdomar, vilka numera är mycket 
svåra att behandla. Dessutom kan bekämpning av själva pande-
min försvåras av att även virus utvecklat resistens mot antivirala 
preparat. Världen över hyser många människor djup misstro mot 
myndigheternas hanterande av antibiotikaresistensen. Konspira-
tionsteorier och rykten sprids snabbt genom olika kommunika-
tionskanaler. 

Stora vetenskapliga genombrott
En teknikpositiv anda råder och vetenskap och teknologi ses av 
många som frälsande medel för de stora samhällsproblemen 
såsom konsekvenser av klimatförändringar och antibiotikaresi-
stenta bakterier. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen är 
spridd över stora delar av världen och en mycket hård konkurrens 
råder. Stora genombrott har gjorts inom många teknologiområden, 
bland annat inom materielteknologi, bioteknologi samt inom 
informations- och kommunikationsteknologi. 

Tack vare effektiv vattenreningsteknik genom nanopartiklar är 
det numera ovanligt att människor dör till följd av svält eller 
brist på rent vatten. Utvecklingen av intelligenta datorsystem base-
rade på artificiell intelligens (AI) som klarar av mer avancerade 
uppgifter som att översätta mellan språk, planera, lära och fatta 
beslut börjar nu också ta fart. Även robottekniken har utvecklats 
snabbt under 2020-talet och år 2032 är militära flygande farkoster 
och fordon i hög utsträckning, helt och hållet kontrollerade av 
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datorer. Servicerobotar börjar bli vanliga på gator och kontor, och 
en stor del av de svenska familjerna har minst en robot hemma. 

Inom energitekniken har de stora genombrott som skulle minska 
beroendet av fossila bränslen och effektivisera energiproduktionen 
dock lyst med sin frånvaro. Den ekonomiska utvecklingen i 
världen har lett till ökad efterfrågan på energi. Utvecklingen av 
förnybara bränslen har gått långsamt och de globala växthusgas-
utsläppen ökar fortfarande. Bil- och lastbilstrafiken är fortsatt 
petroleumbaserad och intresset för att samarbeta globalt kring 
utsläppsbegränsningar har varit svalt. 

De globala klimatförändringarna i början av 2030-talet betraktas 
fortfarande vara relativt måttliga och hanterbara. Den utbredda 
insikten om de stora utmaningar som väntar till följd av fortsatta 
klimatförändringar spelar dock en mycket stor roll i samhälls-
planeringen. Världen över läggs stora resurser på anpassning av 
infrastruktur och bebyggelse för att denna ska kunna stå emot 
översvämningar, havsnivåhöjning, ökande temperaturer etc. 

Sverige år 2032
År 2032 ligger Sverige och EU på framkant vad gäller innovation 
och teknikutveckling, och den internationella handeln ökar. Den 
ekonomiska utvecklingen har det senaste årtiondet också varit 
stark i hela EU-området. Då EU har utvecklats mot att bli en än 
mer kraftfull beslutsarena hanteras många av de frågor som 
tidigare avgjordes i Sveriges riksdag numera istället på EU-nivå. 
Sverige är indelat i sex politiskt och ekonomiskt starka ”storregi-
oner” som också har en betydelsefull roll i frågor som rör säker-
het, inklusive operativ krisledning. Den nationella beslutsnivån 
har minskat i betydelse i förhållande till storregionerna och EU-
nivån, och valen till Europaparlamentet engagerar allt fler. 

År 2032 ägs mycket av den samhällsviktiga verksamheten såsom 
sjukvård, energiförsörjning och transporter av privata företag, 
men det offentliga utövar en relativt stark kontroll över hur 
denna verksamhet bedrivs. Möjligheten för det offentliga att prio-
ritera kritiska resurser i händelse av kris är dock begränsad. EU:s 
organ samverkar med svenska centrala myndigheter och stor-
regioner vad gäller samhällets säkerhet och beredskap, och EU 
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har utifrån ett säkerhetsperspektiv utfärdat detaljerade krav på 
resiliens och tillsyn av samhällsviktiga verksamheter. Samtidigt 
råder i Sverige en viss skepsis mot myndigheterna och den all-
männa uppfattningen är att individen har ett stort ansvar för sin 
egen säkerhet. Studier visar även att stora delar av befolkningen 
är väl förberedda inför olyckor och kriser. 

Det finns ett stort och brett samhällsengagemang både i städer 
och på landsbygden. Ideella organisationer engagerar många 
människor och dessa organisationer tar också ansvar för allt 
från drift av idrottsanläggningar till beredskap för att hantera 
elavbrott. I stora delar av landet upprätthålls räddningstjänst-
beredskapen med stöd av frivilligorganisationer. Många organisa-
tioner ingår också i paneuropeiska nätverk som samarbetar över 
gränser. 

Stabil befolkningstillväxt och högre levnadsstandard
Befolkningsökningen i Sverige har följt de prognoser som gjordes på 
2010-talet och år 2032 är Sveriges befolkning drygt 10,3 miljoner 
människor. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Sverige 
och EU gör att levnadsstandarden i Europa fortfarande är jäm-
förelsevis hög. Större delen av befolkningen har någon form av 
längre utbildning och inkomstfördelningen är relativt jämn. 

Även om problemet med antibiotikaresistens hos bakterier har 
inneburit stora konsekvenser för samhället har man hittills 
lyckats upprätthålla en generellt god folkhälsa, mycket tack vara 
stora informationsinsatser från ideella organisationer. Nya bete-
enden som t.ex. noggrann hygien och rutiner för att förhindra 
smitta har bidragit till en i övrigt bättre hälsa. En annan förkla-
ring till det goda hälsoläget är en generellt sett sundare livsstil 
baserad på nyttig mat och motion. Alkohol- och narkotikakon-
sumtion har också minskat drastiskt sedan början av 2000-talet. 
År 2032 börjar även de robotar som sedan länge funnits inom 
vård och omsorg i Asien att också bli allt mer vanliga i Sverige. 

Samhällsbyggnadens utmaningar
Den urbaniseringstrend som varit del av samhällsutvecklingen 
under stora delar av 1900-talet har stannat av. Bostadsbrist och 
höga bostads- och levnadskostnader i storstadsregionerna har lett 
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till att allt fler väljer att bosätta sig i mindre städer och i om-
råden som tidigare varit glest bebyggda. ”Livet på landet” lockar 
många yngre och ett vitalt näringsliv med nya branscher och nya 
effektiva kommunikationssystem har också gjort det möjligt för 
många att tjäna sitt uppehälle även utanför de större städerna. 

År 2032 kännetecknas samhällsbyggnaden i Sverige av den för-
djupade europeiska gemenskapen. Inom EU finns långtgående 
projekt som syftar till att integrera nationella snabbtågssystem 
till ett paneuropeiskt system. I Sverige har också nya europeiska, 
nationella och regionala satsningar på järnvägar och andra 
kollektiva färdmedel underlättat för dem som pendlar till sitt 
arbete. Utveckling av antibiotikaresistenta bakterier har dock lett 
till att många ändå väljer att arbeta hemifrån eller använda bil 
istället för kollektiva färdmedel.   

Media och kommunikation
År 2032 står sociala och interaktiva medier för huvuddelen av 
all kommunikation och information människor emellan, och 
individen utsätts dagligen för ett stort informationsflöde. Studier 
visar dock att majoriteten inte upplever detta som ett problem. 
Människor i Sverige anser sig också ha god förmåga att validera 
information genom att använda och jämföra olika källor. Det 
offentliga Sverige och EU:s myndigheter har däremot haft svårt 
att hänga med i utvecklingen. Myndigheter finns t.ex. represen-
terade inom sociala medier men har hittills inte lyckats hitta bra 
strukturer för att nå ut med samhällsinformation till en större 
massa. Även om det tycks finnas en vilja till dialog med allmän-
heten är det ofta svårt att nå ut till större grupper än de allra 
mest intresserade och initierade. I många delar av samhället är 
förtroendet för offentliga aktörer lågt och människor litar hellre 
till information från källor som de sympatiserar med politiskt 
eller av intresse. 
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Hur är scenarierna  
uppbyggda?



Hur är scenarierna uppbyggda?   49

Hur är scenarierna uppbyggda? 

I detta avsnitt ges en enkel beskrivning av hur de fem framtids-
scenarierna är uppbyggda. En mer utförlig beskrivning av den 
metod som använts för att skapa scenarierna finns i rapporten 
”Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhäll-
skydd och beredskap: Redovisning av uppdrag i MSB:s reglerings-
brev för år 2012” Rapporten finns att ladda ned från www.msb.se/
sv/Kunskapsbank/Utvarderingar--strategiska-analyser/Langsiktig-
strategisk-analys/ 

De fem framtidsscenarierna är uppbyggda inom de sex övergri-
pande områdena: politik, ekonomi, befolkning, information och 
kommunikation, klimat samt teknik. Dessa sex analysområden 
består av totalt 13 underliggande dimensioner, och varje dimen-
sion består i sin tur av 4-7 olika variabler. 

Analysområden, dimensioner och variabler utgör tillsammans en 
analysstruktur som åskådliggörs på kommande sidor. 

Analysområde: Politik

Dimension: Global Politik Dimension: Nationell Politik

Variabler: 

Global maktbalans

Globalt samarbete

NGO:s och politiska rörelsers roll

Privata kommersiella aktörers roll

Konfliktmönster (som berör Sverige 
och samhällsskydd och beredskap)

eU:s utveckling

Variabler: 

ansvar för samhällsskydd och 
beredskap

Kontroll över samhällsviktig  
verksamhet

möjlighet att prioritera resurser i kris

Beslutsfattande/typ av politiska 
beslut

Korruption

Kriminalitet

Offentlig kontroll på individnivå 
visavi integritet
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Analysområde: Ekonomi

Analysområde: Befolkning

Dimension:  
Ekonomisk utveckling

Dimension:  
Demografi

Variabler: 

Den globala ekonomin

ekonomisk utveckling i 
Sverige/eU 

Svensk ekonomi/handel

Skatteintäkter

levnadsstandard

Variabler: 

Befolkningsstorlek

Befolkningspyramid/  
sammansättning

migration

Boendemönster

Inkomstfördelning

Utbildning/förmåga att 
tillgodogöra sig samhälls-
information

Dimension:  
Samhällsbyggnad

Dimension:  
Social sammanhållning

Variabler: 

Inriktning av transporter

Infrastruktur för trans-
porter

Infrastruktur för el, vatten, 
avlopp, fjärrvärme och 
fjärrkyla

Gränsöverskridande 
infrastruktur

Klimatanpassning

Variabler: 

Förtroende för det offent-
liga samhället

tillit mellan människor

Jämlikhet/mångfald

Samhällsengagemang

Uppfattning om ansvar 
för samhällsskydd och 
beredskap

Dimension: Produktion 
och näringsliv

Dimension: Hälsa

Variabler: 

tillgång till energi

Vem äger samhällsviktig 
verksamhet

tillgång till kritiska 
produkter

Beroende av icke-förnybar 
energi

Grad av egenförsörjning 
vad gäller livsmedel

Variabler: 

Förekomst av livsstilssjuk-
domar

Förekomst av smittsamma 
sjukdomar

tillgång till sjukvård och 
läkemedel

Förmåga att behandla och 
förebygga sjukdom
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Analysområde: Information och Kommunikation

Dimension: Kommunikation 
mellan människor och aktörer

Dimension: Systemförutsätt-
ningar för kommunikation

Variabler: 

Betrodda informationsmedier (tV, 
radio, tidningar, sociala medier m.fl.)

Betrodda informationskällor (vem 
litar människor på)

Informationsbelastning och  
förmåga att navigera

Förekomst av desinformation och 
förmåga att validera information

Variabler: 

Infrastruktur för kommunikation

Systemens redundans och tillförlit-
lighet i drift

Individens möjlighet att larma 
nationellt

Systemkompatibilitet hos respon-
ders och anpassningsbarhet hos 
system

tillgång till system i Sverige

tillgång till system globalt

Dimension:  
Klimatförändringar

Variabler: 

Global medeltemperaturhöjning 2030

takt på klimatförändringar efter 2030

temperatur och nederbördmönster 
i Sverige

Förväntad havsnivåhöjning i Sverige

Frekvens och omfattning hos natur-
händelser

Analysområde: Klimat



Hur är scenarierna uppbyggda?   53

Analysområde: Teknik

Dimension: Institutionella 
förutsättningar

Dimension: Utveckling inom 
olika teknikområden

Variabler: 

Geografisk spridning av vetenskap 
och teknik

Finansieringsformer

Intellektuella rättigheter

Innovationslogik

etiska aspekter

Variabler: 

materialteknik

energiteknik

Informations- och kommunikations-
teknologi

Bioteknik

För var och en av de 13 dimensionerna har MSB tagit fram ett 
antal delscenarier som beskriver olika möjliga utvecklingar inom 
området på 20 års sikt. Analysstrukturen innehåller sammanlagt 
60 olika delscenarier.

De fem framtidsscenarierna har byggts genom att kombinera 
olika delscenarier till vad som bedömts vara tankeväckande och 
utmanande framtidsscenarier. MSB har i detta arbete inte gjort 
någon bedömning av vilken utveckling som är mest sannolik, 
men alla delscenarier och kombinationer av delscenarier har 
bedömts vara möjliga.   

Analysstrukturen gör det möjligt att skapa ytterligare fram-
tidsscenarier på ett tydligt och i efterhand spårbart sätt. MSB 
välkomnar intresserade att besöka webbplatsen www.msb.se/sv/
Kunskapsbank/Utvarderingar--strategiska-analyser/Langsiktig-
strategisk-analys/ för mer information och nyheter från scenario-
arbetet.
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