
Professor och forskningschef 

Sveriges framtid (2007) 

Aktivera dina medarbetare (2011) 

bodahlbom.se        aktivering.se    
Staying Alive 

 

Bo Dahlbom 



1 

Förändring 
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50-tal och 60-tal – rekordåren 

70-tal och 80-tal – nolltillväxt 

90-tal och 00-tal – kapitalism 

 

De sista 60 åren 
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Facebook, Twitter, Spotify, Netflix  

iPhone, iPad, appar, Minecraft 

Cloud, Big Data, m-pesa, weibo 

De sista 5 åren med Internet 



  Teknikexplosion!
!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !Blue Horizons!

En fantastisk 
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Sverige år 1900 
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Sverige år 2000 
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Tillväxt 



Det moderna miraklet 
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Teknik, tävling, handel!
!

 Tillväxt!
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Innovationer, rationalisering, högt tempo 

Konsumtionen håller hjulen rullande 

Stress, konkurrens, utslagning 

Miljöförstöring, resursbrist, klimathot 

  

Tillväxtsamhället 
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Tillväxt ger nya möjligheter 

Tillväxt ger framtidstro 

Tillväxt gör oss generösa 

Tillväxt håller rädslan borta 

Tillväxt som livsvillkor 
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Livet blir mera kul 

Klipp, musik, filmer, sport 

Sex, drugs, and rock ’n roll 

Dataspel och spel på nätet 

Virtuella världar och robotar 
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Globalisering 





Indien 











Sveriges utrikeshandel 
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Sveriges utveckling 

 Från inåtvänt fabrikssamhälle 

 Ett folkhem med ordning och reda 

 Till utåtriktat tjänstesamhälle 

 Ett gränslöst företag på global arena 
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Global tillväxt som hot eller möjlighet 

Invandring, offshoring, outsourcing 

Automatisering: rutiner och innovation 

Service, administration, kunskap, ledning 

 

Global konkurrens  
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Den svenska ankdammen 

Vi jämför oss med greker 

Inte med kineser eller amerikaner 

Vi har bristande global medvetenhet 

Liten framförhållning, framtidsinsikt 
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Internet 



Vänner, umgänge, musik, 
resor, hotell, filmer, böcker, 
tidningar, utbildning, arbete, 
handel, skatt, myndigheter 

– allt finns på nätet 

Livet är online 



Skvaller, rykten, massrörelser 

Facebook, wikis, bloggar, YouTube 

Twitter, Instagram, Skype 

Upplevelser värda att delas 

Sociala medier 
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 Den ökande konkurrensen 
tvingar oss att springa allt 
fortare för att få en plats och 
behålla den 

Tempot ökar 



Var god vänta 

Svensk sjukvård 
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Från reparationer till säker drift 

Myndiga medborgare, erfarna amatörer 

Automatisk diagnos, självbetjäning 

Kollektiv hälsa och individuell konsumtion 

Sjukvård online 



Skolan börjar 

Sitt i bänken! 
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Utbildning online 

Kunskap som hantverk och handelsvara 

Läsa, skriva, räkna blir klipp och klistra 

Barnarbete och livslångt lärande 

En öppen och integrerad skola 



Nu bygger vi 

Var är hammaren? 
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Marknad 



Monopol 



Marknad 
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Ökad rörlighet, fler valmöjligheter 

Utbildning och vård på export 

Musik, film, spel, sport, betting 

Arbetsappar, resetjänster, smarta hem 

 

En marknad för tjänster 
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Finans, telekom, energi, transport 

Statliga, kommunala bolag privatiseras 

Upphandling, friskolor, vårdval, värnplikt 

Inget jordbruksstöd, industristöd 

Vi avreglerar 



6 

Innovation 
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Bevaka omvärlden, lyssna på kunderna  

Ge röst åt medarbetarna 

Nätverka med bransch och forskning 

Satsa, implementera, utvärdera 

Öppen och effektiv innovation 
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Hållbarhet 
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Olja, kol, industriellt jordbruk  

Vi tänker lokalt, men agerar globalt 

Global handel, globala transporter 

2 miljarder fossildrivna bilar år 2020 

Global tillväxt hotar planeten 
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Utvecklat kretsloppssystem 

Förnybara energikällor 

Resurseffektivisering 

Tjänster, upplevelser, IT 

Hållbar utveckling  
(Konsumera mera) 
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Aktivering 
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 Förr skulle vi kunna utföra våra 
uppgifter väl – vi var anställda 

 Nu ska vi förstå affär och kunder, 
mål och mening med arbetet, ha 
överblick – vi är alla chefer 

Aktiva medarbetare 
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”att skapa en bättre vardag åt de 
många människorna” 

”organize the world’s information 
and make it universally accessible 
and useful” 

Aktiva företag 



Erkännande 
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Politik 
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Finansvärlden måste regleras 

Företag med vinstintresse i välfärden 

Frihandel, fria företag, fri arbetsmarknad 

Mera politik, reglering, mindre marknad 

Invändningarna växer 
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Politik för marknad och tillväxt 

Politik för samarbete och fördelning 

Politik för hållbar överlevnad 

Politik för det goda samhället 

Politiken och framtiden 



Bo Dahlbom 

Vi har det otroligt bra 

Det har bara börjat 

Våra möjligheter är fantastiska 

Vi står inför stora utmaningar 

En lägesbeskrivning 
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Framtiden 
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Europa i periferin 

Vägen till en europeisk union 

En ny ekonomisk världsordning 

Är uppgiften för stor? 

En global världsordning 







Early experiments in transportation	







