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Att ha visioner om framtiden…..

… innebär oftast 
att bli lite osams 
med sin samtid!

2013-11-202

Tack Troed Tredsson för formuleringen!



Martin Sande
www.preera.se

http://www.preera.se/


Hur ser världen ut egentligen?

… den komplexitet som präglar 
dagens samhällsproblem kräver 
en förändrad och medskapande 
maktordning för att de skall 
kunna hanteras på ett socialt 
hållbart sätt…
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Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet



VÅR TIDS UTMANINGAR KLARAS
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INTE MED MER AV SAMMA!



Några siffror om Sveriges utmaningar!

1%

2013-11-206

”The Perfect Storm”

13 kronor

420 000 26





Komplicerat

Komplext



Ledarskap är att…

… påverka beteenden! Men…

2013-11-209

… I den administrativa världen finns en naiv övertro på 
att om människor bara får information, kommer deras 
handlande att påverkas av denna information. Men det 
är bara om informationen sätter spår i människans 
förståelse av sin verklighet som informationen har 
någon värdefull effekt. 

Axel Targama



Kartan vi använder oss av!
Komplexitet kräver individuell och organisatorisk transformation
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Vilka människor har vi tillgång till i Sverige?
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Inglehart_Values_Map.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Inglehart_Values_Map.svg


World Values Survey undersökningen i Sverige 2011

1. Var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst för 
en mindre summa pengar.

2. Var fjärde ung svensk tycker inte att det är så viktigt att de får leva i en 
demokrati men tycker att det vore bra, eller mycket bra, om Sverige styrdes 
av en "stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller allmänna 
val".

3. Nästan 15 procent av de unga tycker att det vore bra, eller mycket bra, om 
Sverige styrdes av militären.

Hur ska detta förstås och vilka är orsakerna? Statsvetarna Staffan I. Lindberg och 
Richard Svensson söker svaren i de senaste årens politiska utveckling. Slutsatsen 
handlar om utbildningspolitikens förändringar. Dagens system har under de senaste 20 
åren formats efter marknadens och det individuella valets princip istället för 
demokratins. Om denna utveckling får fortsätta riskerar den svenska demokratin att gå 
en mörk framtid till mötes.

Källa: http://www.pol.gu.se/personal/larare-och-forskare/lindberg--Staffan-i./rostratt-till-salu---info/

2013-11-2012

2011 verkar säga något nytt och skrämmande om de unga mellan 18-29 år.



Den svenska arbetsplatsen i genomsnitt….

… längtar efter ett 
stabilt, rikt inre liv utan 
förändringar och utan 
kunder! 

2013-11-2013



Samhälleligt perspektiv

14

Fokus:

• Arbetslöshet, byråkrati och
osäkerhet om framtiden är de ord 
som används mest för att beskriva 
Sverige i dag

•Långsiktighet och jämlikhet stiger 
bland önskade värderingar, ärlighet
och fred har minskat

Utmaning:

• Sju av tio ord för att beskriva 
Sverige i dag är potentiellt 
begränsande

Positivt:

• Unga ser mer positivt på samhället 
än andra åldersgrupper

Energiläckaget fortsätter att stiga



Kommunalt perspektiv
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Mest likheter men även skillnader gentemot nationella värderingar

Fokus:

• Kostnadsjakt, miljömedvetenhet 
och arbetslöshet är de ord som 
används mest när invånarna får 
beskriva sin kommun

• Samma önskade värderingar som på 
nationell nivå; arbetstillfällen, 
ekonomisk stabilitet och ansvar för 
kommande generationer

Utmaning:

• Hur möter kommunen upp 
medborgarnas förväntningar?

Positivt:

• Medborgarna vill ha inflytande och 
vara med och påverka
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Kommunalt perspektiv
Närhet till beslut som rör vardagsfrågorna skapar vilja att påverka



HUR HANTERAS DESSA 
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UTMANINGAR?



Förändringstakten  stabiliserar sig på en jämn och hög nivå

2013-11-2018

Krav på ständig och äkta förändringsförmåga blir uppenbar.

Förändringstakt

Nu?!

Bry dig inte!

Bry dig!

Episodisk förändring Ständig förändring

Källa: A sense of urgency John P. Kotter, Tolkning av Preera 2012



Är din organisation förändringsförmögen?

1. Fokus inåt i organisationen, 
nöjdhet med status quo grundad 
upplevd stabilitet, och/eller 
tidigare framgångar?

2. Fullt av aktivitet och stress som 
verkar vara driven av ångest och 
rädsla att förlora?

3. En inneboende nyfikenhet, 
handlingskraft och ständig vilja 
att bjuda ”in störningar” för att 
fånga nya möjligheter och 
undvika faror? 

2013-11-2019

Vilka beteenden/kultur dominerar din organisations vardag?

SJÄLVBELÅTENHET

FALSK FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA

ÄKTA FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGA



VAD ÄR MEDBORGARDIALOG
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EGENTLIGEN?



I dialogen blir olika ståndpunkter synliga och tydliga

Dialog är konsten att 
tänka och uppleva 
tillsammans genom att 
vara överens om att inte 
vara överens!
21



DEMOKRATI

EFFEKT

Förvaltning

Förtroende-
valda

BRUKARE

MEDBORGARE

Medborgare och brukare – det är olika saker!
Ledningsuppdraget är tvåfaldigt i inflytandeprocsserna för tjänstemän

Demokratiaktör

Serviceaktör

Möjliggöra 
medborgarnas
inflytande

Säkerställa 
brukarnas
inflytande

Ledning



Ökat behov av interaktivitet mycket aktuellt framåt

MEDBORGARE

BRUKARE

FÖRTROENDEVALDA

TJÄNSTEMÄN

Demokratiaktör

Serviceaktör

Livskvalitet i små barns liv

Upplevd kvalitet i förskolan

600 Kr / invånare

55 000 Kr / invånare



Det kommer att krävas en hög nivå…

För att konstruktivt hantera kommande 
utmaningar och prioriteringar

2013-11-2024

… och förmåga vidmakthålla en mycket hög nivå på: 

SOCIALT KAPITAL
Socialt kapital är summan av den tillit som individerna i en grupp eller samhälle har för varandra. Det är beroende av antalet 
sociala relationer eller kontakter mellan människor liksom till styrkan av förtroendet inom dessa relationer

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rtroende


FRÅN ARROGANS TILL 

2013-11-2025

MEDSKAPANDE



Medskapande är att 
skapa nya lösningar 
med människor, inte för 
dem!

2013-11-2026



Hur beter jag mig som förtroendevald och professionell?
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Vilka beteenden kräver framtiden av oss, vilka har vi idag?

Arrogans Intimitet

Medskapande
(makt till)

Kontroll
(makt över)

Jag delar makt och 
ansvar

Jag lyssnar och 
bestämmer

Jag manipulerar

Jag bestämmer

Idé och design

Lena Langlet, SKL

Andy Williamson, Future Digital

Martin Sande, Preera



Vår arrogans mot våra kunder verkar alltför hög!

Vilka grupper har vi redan 
bestämt oss för, hur de funkar 
och vad de behöver under 
täckmanteln av våra 
professionella roller?

2013-11-2028

Att medskapa kräver nyfikenhet, öppenhet och mod, men…. 



Från arrogans till medskapande?

Hur kan vi använda 
medskapande med brukare 
och medborgare att hjälpa oss 
skapa radikal utveckling med 
bättre resultat? 

2013-11-2029



Det verkar som vi behöver ändra vår tankesätt!
Förändring som behöver ske är störst inom oss, inte hos andra!

Som förtroendevalda tror jag det framförallt handlar om 
två saker:

1. Ha mod att släppa kontroll

2. Dela makt/inflytande 

Som tjänsteman att

1. Släppa in medborgaren, inte se det som kritik över sin 
egen domän eller kompetens

2. Fullt ut ”skickliggöra” era förtroendevalda och bryta ny 
mark genom idag oortodoxa arbetssätt



HANDLAR MER OM MOD ÄN METOD

2013-11-2031

ATT LYCKAS MED MEDBORGARDIALOG



Hur ser världen ut egentligen?

… den komplexitet som präglar 
dagens samhällsproblem kräver 
en förändrad och medskapande 
maktordning för att de skall 
kunna hanteras på ett socialt 
hållbart sätt…
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Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet



Resilienta organisationer

Resiliens är den förmåga som en  organisation och dess 
ledare besitter för att hantera förändringstryck så som 
kriser, påfrestningar och radikalt nya förutsättningar och 
använda dessa tillfällen för lärande, innovation och 
effektivisering och på så sätt göra organisationen ännu 
mer resilient.

2013-11-2033

Konsten att konstruktivt omvandla förändringstryck till utveckling 

Resilience is the capacity of a system, be it an individual, a forest, a city or an economy, to deal with 
change and continue to develop. It is about the capacity to use shocks and disturbances like a 
financial crisis or climate change to spur renewal and innovative thinking. resilience thinking 
embraces learning, diversity and above all the belief that humans and nature are strongly coupled to 
the point that they should be conceived of as one social-ecological system.

Stockholm Resilience center



Förändring är både svårt och synnerligen personligt!

Att skapa förändring är 
som att gå igenom ett 
nålsöga eller en dörr. 

All organisatorisk 
förändring börjar med den 
personsonliga för-
ändringen hos ledarna och 
medarbetarna! 

Vilken behöver du gå igenom? Vad motiverar dig att göra det?

Nu!

Målsatt
framtid!!



Vad behöver du förändra? 

… för att du som ledare 
och din organisation skall 
bli mer resilient? Det är ju 
därför vi är här 
tillsammans!

2013-11-2035



Tack för att ni ville lyssna!

twitter.com/mar
tinsande
…. och kom ihåg! Världen är mestadels  
komplex, inte komplicerad och störning is 
learning!

2013-11-2036



WWW.PREERA.SE

WWW.THETRANSFORMATIONALLIANCE.COM

KORNHAMNSTORG 61

111 27 STOCKHOLM

SWEDEN

STHLM@PREERA.SE

+46 (0)8-410 740 00

ROSENLUNDSGATAN 3

411 20 GÖTEBORG

SWEDEN

GBG@PREERA.SE

+46 (0)31-750 90 00

2013-11-2037



RAMVERK ATT ANVÄNDA

I MEDBORGARDIALOGEN



Styrkartan en vägvisare
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En karta för att se sammanhang och skapa systematik



Två frågor måste besvaras ja….

1. Är frågan påverkbar?

2.Är jag/vi som om beslutsfattare 
påverkbara?

…annars släpp idén om medborgar-
dialog. Gör något annat!



Målgruppsanalysen
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Delaktighetsmetoder, påverkan och medborgarkompetens
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Situationsanpassning och timing!


