
Kan framtiden styras? 



Välfärdsstaten 



Efterkrigsillusionen 



Vad är politik - egentligen? 

  

 



Globalisering 
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Asiens århundrade 



Individualisering 

  



Berättelsen 
 

 



Urbaniseringen 
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Publikdemokratin 

 



Makt 
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”Det elfte budet” 

• Sälj problemet innan du 
försöker sälja 
lösningen….. 

 



Det pointillistiska samhället…. 

 



Från monocentrism till multicentrism 
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Avförtrollningen 



Demokratins problem 



Är demokratin förändringsbenägen? 

• ”Många försök att förnya 
verksamheterna inom den offentliga 
sektorn har hindrats av krav på 
utredningar som skall göra fullständiga 
genomlysningar av frågor och 
förhållanden innan ställning tas till 
förändring och förenklingar. Sådana 
krav har många gånger fått stöd av 
intressen som vill förhindra utveckling 
eller inte vill ha några förändringar alls.”  

 
Dåvarande skolministern Göran Persson i 

skolkommunaliseringspropositionen, 
1990/91 
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Carpe Diem i Folkhemmet! 

 



Normcentrum försvagas 



Politikerna koordinatörer (och 
reseledare) 
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Tre sorters politiskt ledarskap 

• Förvaltande ledarskap 
• Demagogiskt ledarskap 
• Förlösande ledarskap 
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Alternativ 1: Demokratistyrning 
 

 



Alternativ 2: Lagstyrning 

 



Alternativ 3: marknadsstyrning 

 



Förvaltningsdoktrinerna (enl Olof Petersson) 

  Demokrati  Juridik  Marknad 
 

• Staten Demokratins redskap Tvångsordning Serviceproducent 
• Normkälla Folkviljan  Rättssystemet Marknaden 
• Kriterium Representativitet  Rättssäkerhet Effektivitet 
• Medborgare  Uppdragsgivare  Undersåte Kund 
• Relation Följsamhet  Obundenhet Efterfrågestyrt 
• Förebild Folkrörelser  Domstolen Företaget 
• Yrkesroll Ombudsman  Jurist  Ekonom 



Alternativ 1 - Den ekologiska 
modellen 

 
  



Alternativ 2: Mentalt fängelse 

 



Alternativ 3: Kulturmetaforen 

 



Alternativ 4: Organismen 

 



Alternativ 5: Traditionalism 

 



Alternativa alternativet (6)  

• Organisationen som 
spagetti: 
”Alla Anställda har kontakt 
med varandra utan 
formella barriärer som 
titlar eller annan 
hierarkisk status” 

 



Alternativ 7: Realism-metafysik 

• Virtue 
• Occasione 
• Fortuna 
• Ordini 

 



Exemplet “Hållbara Städer” 



Låt oss undersöka några av 
pionjärerna! 

 



Kort repetition 

• Minimera avfallet 
• Återanvända  
• Återvinna 
• Energiåtervinna 
• Deponera 

 



Varför? Några svar! 

• Malmö: ”Katastrof ” 
• Göteborg: ”Göteborgsandan” 
• Borås: ”Industriell tradition” 
• Jönköping: ”Pionjäranda” 
• Linköping: ”Teknologiskt 

kunnande” 
• Västerås: ”Teknologiskt kunnande” 
• Sundsvall: ”Tradition” 
• Skellefteå: ”Industriell tradition” 
• Boden: ”Katastrof” 
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Men det gemensamma svaret var 
också: ”Politisk vilja”… 

• Det krävs en ”eldsjäl” 
• Vilja OCH kunna! 
• Blocköverskrivande….  
• …och långsiktigt! 
• Samarbete mellan olika sektorer 
• Medborgarna måste vara med! 
• Antecipation 
• Diffusion, synergi, holism, system…. 



”Dynamisk duo” 



Rätt mylla 
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Individer som får en ingivelse kan 
spela roll! 



Några slutsatser 

• Det finns en ”ståry” 
att berätta 

• Vi har skådat ljuset 
• Helhetssyn kräver 

nedbrytning av revir 
• ”Entreprenöriell” 

syn på regelverket 



Behövs det en säkerhetsventil? 

http://www.jnytt.se/editorupload/jocke_huset.jpg


Kan framtiden styras? 
Nja…… 
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