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Sverige välförsett med offentlig statistik!

1686 års kyrkolag 1748 beslut om centrala tabellverk

Från ”Summa summarum- SCB:s första 150 år”, Ulf Jorne, SCB

1858 SCB grundas

https://share.scb.se/OV9993/Data/Publikationer/statistik/_publikationer/OV9999_2008A01_BR_X05BR0801.pdf


www.vgregion.se/analysportalen



www.vgregion.se/analysportalen





Uppföljning regional utvecklingsstrategi- vgregion.se/vg2030uppföljning

huvudrapport

sammanfattningsrapport





• Interaktiva publikationer med kvantitativa 
indikatorer (statistik) för mål och prioriteringar.

• Baserad på nationella Agenda 2030-indikatorer 
(från SKR/Kolada), men kompletterad med 
ytterligare antal relevanta uppgifter

• Fokus på utveckling över tid

• Möjligt se kommunvärden där statistik finns. 

• Plan även få in kommunalförbundsnivån 
där det är möjligt 

Interaktiva publikationer med nyckeltal för mål & prioriteringar

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjgyYjhiNmEtYmM4MC00MzJjLThhZWUtNGZkN2Q4YzdmZDlhIiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjgyYjhiNmEtYmM4MC00MzJjLThhZWUtNGZkN2Q4YzdmZDlhIiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9


• www.climatevisualizer.com

• Bekanta dig med Västra Götalands andel av 
den globala koldioxidbudgeten.

• Historia

• Nutid

• Framtid

• Möjlighet göra egna prognoser 
genom att ändra antaganden för 
olika sektorers framtida utsläpp.

Håll koll på budgeten med ClimateVisualizer!

https://www.climatevisualizer.com/V%C3%A4stra G%C3%B6talands l%C3%A4n/overview
https://www.climatevisualizer.com/V%C3%A4stra G%C3%B6talands l%C3%A4n/overview




Fler analyser på vgregion.se/analysportalen  

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/23268369-e692-4a93-b3bc-54a388154564/V%c3%a4stsverige Ekonomisk utveckling och Ekonomisk geografi VGR Analys 201914.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/23268369-e692-4a93-b3bc-54a388154564/V%c3%a4stsverige Ekonomisk utveckling och Ekonomisk geografi VGR Analys 201914.pdf?a=false&guest=true


1991 2022

Källa: https://home.web.cern.ch/science/computing/birth-web
Källa: Internet Live Stats - Internet Usage & Social Media 
Statistics

https://www.internetlivestats.com/


Källa: Internet Live Stats



Metoder att utforska olika framtider

FramtiderMegatrender 
och trender

Starka och 
svaga signaler

Svarta svanar 
och plötsliga 

händelser

Risker
Framskrivning 

av historisk 
utveckling

Scenarier

Mål och 
visioner

Science 
fiction

Gratisbilder Pixabay



Klimatförändring
- global uppvärmning och konkurrens 
om naturresurser

Globalisering
- rörlighet av kapital, resurser och 
människor

Digitalisering
- övergång till digital teknik, 
infrastruktur och tjänster

Demografiska förändringar 
och migration



Fördelarna med globalisering är ett ökat globalt välstånd, lägre kostnader för 
produkter, spridning av teknik och innovationer, tillgång till olika kulturer, 
marknader och specialistkompetenser. 

BIld av Joachim Druwe från Pixabay

Globalisering - en megatrend som blir allt mer osäker

Källa: Dagens industri 12 april 2022

https://pixabay.com/sv/users/jd210848-13653859/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6398462
https://pixabay.com/sv/users/jd210848-13653859/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6398462
https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6398462


Digitalisering 
- en megatrend med stora möjligheter att lösa 
samhällsutmaningar och hantera risker

Källa: Digital tvilling – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se) Källa: Modellkommun i välfärdsteknik - Borås Stad (boras.se)

https://stadsutveckling.goteborg.se/digitaltvilling/
https://www.boras.se/omsorgochstod/kvalitetresultatochjamforelser/utvecklingochprojekt/modellkommunivalfardsteknik.4.3e518995175c86a3d1d86ae4.html


Regional utvecklingsstrategi
för Västra Götaland 2021–2030

Syftet med riskrapporten är 
att öka samtliga aktörers 
samlade förmåga att 
förutse och hantera risker i 
Västra Götaland.

En risk är en händelse som 
kan hända och om den 
inträffar blir det en negativ 
påverkan.  



Klimat och 
miljörisker

Geopolitiska 
risker

SamhällsriskerTeknologiska 
risker

Ekonomiska 
risker



Ett misslyckande med klimatåtgärder är det främsta hotet mot världen och skulle medföra allvarliga
konsekvenser under det kommande decenniet.

World economic forum skriver att risken är stor att vi misslyckas globalt med att agera mot 
klimatförändringar och att det sker oordnade åtgärder och initiativ. 

Förluster av biologisk mångfald går inte att återkalla och innebär stora konsekvenser för miljön, 
människan och ekonomin. 

Biologisk mångfald är en försäkring inför framtida behov. 

Risken att misslyckas med klimatåtgärder 
och ökad förlust av biologisk mångfald



Källa: Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning 
(msb.se)

Risk för extremt väder och kris med naturresurser

Global livsmedelskris hotar
• Ryssland och Ukraina är stora 

exportörer av livsmedel.
• Flera länder stoppar sin export 

av vete.
• Ökade priser på livsmedel, 

diesel och gödsel drabbar de 
fattigaste länderna mest.

https://www.msb.se/siteassets/dokument/om-msb/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/2021/ru-riskomraden.pdf


Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett försämrat säkerhetsläge i Sverige och i 

hela Europa. Försvarsmakten har förstärkt sin militära närvaro på ett antal platser på 

grund av ökad osäkerhet i omvärlden. I mars meddelade statsministern att anslaget till 

försvaret ska öka till två procent av BNP och försvarsmakten är de kan nå det med en 

upptrappning fram till 2028.

Risk för geoekonomiska och geopolitiska konflikter

Källa: svt.seKälla: tv4.se



WEF risk report 2022

www.starlink.com

Risk för geoekonomiska och geopolitiska konflikter



280 miljoner människor på flykt, en ökning med 50 miljoner på tio år. 

World economic forum beräknar att det kommer finnas 200 miljoner 
flyktingar år 2050 enbart på grund av extrema väder. 

Gratisbild Pixabay

Risk för ofrivillig migration



Digitaliseringen intensifierar cyberhoten och under 2020 har 
cyberattackerna ökat dramatiskt globalt. Ransomware har ökat med 
435 procent

Några exempel 
Ransomware-attack mot Kalix kommun
IT-attacken mot Coop
Bluffmail med virus från Dalslandskommunerna
Stora företag drabbade i Västra Götaland 
– SKF, Volvo cars mfl

Källa www.svtplay.se/hackad

Risk för cyberattacker



Risk för misslyckande av omställning i näringslivet 

Källa VGRs nyhetsbrev Källa: www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=927


