
Alla har hälsochip i Kronobergs län – vi var först! 
Senior city i Kronoberg 

I Kronobergs län levde man på 2030-talet 

med risken att länet skulle ”försvinna” 

som många andra län hade gjort då det 

bara är de stora städerna som växer och 

lyckas på den tiden. I Kronoberg hade man 

turen att man redan i tidigt 2000-tal 

satsade på IT/digitaliseringsföretag och 

var efter Stockholm IT-regionen i Sverige. 

IT-företagen börjar känna av att de måste 

förnya sig för att överleva. I Kronoberg 

fanns även på den tiden många industrier 

som blev mer och mer automatiserade. 

Detta gjorde att det inte känns konstigt att 

också människan behöver bli mer 

automatiserad. – Självklart måste vi 

matchas och komma till bästa möjliga 

nytta säger Anders 75 år i Kosta. 

Efter att människorna i några decennier i 

början av 2000-talet fått hålla på och välja 

hela tiden och den psykiska ohälsan ökat 

lavinartat i länet, för alla dessa val som vi 

då behövde göra hela tiden, så uppstår en 

protestvåg i länet liksom i övriga riket – låt 

oss slippa välja och tänka! De har fått hålla 

på och välja allt från vilken tandkräm vi vill 

ha till vårdcentral. Region Kronoberg 

fångar upp problemet med ohälsan och 

intresset för att vilja bli styrda och få stöd. 

Samtidigt finns hotet om att ”försvinna” 

vilket gör att Regional utveckling på 

Region Kronoberg funderar över en 

modell för hur vi ska få effektiva 

medborgare – alla och då menar vi alla 

måste bidra om vi ska klara oss mot 

storstäderna. 

Lösningen och modellen är hälsochipet 

som kan matcha till ett jobb för alla. 

Näringslivet driver också på och skapar 

tillsammans med ett antal kända profiler i 

länet att det är en hög status att ha en bra 

hälsa, vilket du visar med hälsochipet. Alla 

”höjdare” i länet hänger på – ingen vill 

vara utan chipet!

 

Detta har hänt… 

 

 

 

 

2018 

Kronobergs län är efter 

Stockholm IT-

företagartätaste länet i 

Sverige.  

2025 

Samtidigt som den psykiska ohälsan 

ökar så uppstår protester i länet mot 

valfriheten, människor vill efter den 

stora vågen av valmöjligheter under 

början av 2000-talet slippa göra så 

många egna val. 

Alla invånare i Kronobergs län har 

även skaffat sig fiber. 

2030 

Kommunerna och Region 

Kronoberg konstaterar i RUS:en 

att för att Kronoberg ska överleva 

måste alla medborgare ansluta sig 

till ”chipet”. 

Ett förslag kommer fram om att 

det borde vara ett krav för att få 

vara ”Kronobergare”. 



 

 

 

En annan modell som kommer till länet 

2045 är basinkomst. För att få basinkomst 

i Kronoberg är det ett krav att man måste 

man ha installerat chipet. Det är den 

vinnande modellen som gör att alla 

invånare i Kronoberg 2050 har chipet. År 

2050 har Kronoberg tack vare chipet 

överlevt och Kronoberg blivit erkänd stad.  

– Vårt län blomstrar nu tack vare att alla 

invånare används till det de är bäst 

lämpade för. Det här gör att vi kan 

konkurrera med de större städerna säger 

Anna Andesson, regional 

utvecklinsdirektör Region Kronoberg 2050. 

Tack vare att man var först i landet med 

att få alla medborgare i länet att bli 

chipanslutna gör att invånare från 

angränsande län som Kalmar flyttar till 

Kronoberg – här kan vi leva ett gott liv 

utan att tvingas flytta till storstaden säger 

Karin från Öland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2050 

Alla i Kronobergs 

län har chip. 

Kronobergs län 

erkänns som stad 

enligt den nya 

ordningen. 

2045 

Basinkomst införs i 

Kronobergs län. För 

att få detta måste 

du ha ett chip. 

 

2040 

Alla vill visa med 

chip att de har en 

bra hälsa. Chip en 

statussymbol. 
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