	
  

	
  

De storskaliga systemen
klarar inte att leverera som förr
Det nya ledarskapet handlar om att bygga broar mellan dem som håller på
med kunskap, de som har kapital och de som sysslar med kompetens. De
storskaliga system som vi så länge förlitat oss på i Norrland klarar inte
längre att leverera. Det konstaterade Anders Sundström när han inledde
Framtidsbaren på temat ”Vem leder Norrland – och varthän?”
Innan man bestämmer sig för vilket ledarskap man vill ha så måste man veta
var man är. Vad befinner vi oss i för situation och hur har ledarskapet
förändrats?
Jag började min gärning som politisk ledare hemma i Piteå. 1979 blev jag kommunalråd
och det är ju ett tag sedan. Hur såg världen ut då och hur ser den ut i dag? Då, kan man
väl säga, hade norra Sverige, man kan säga inlandet norra Sverige, skogslänen sa vi
ibland, en fantastisk tillväxt. Om man tittar på åren mellan 1900 och 1950 så var den här
regionen den som tillsammans med Stockholm växte kraftigast i Sverige. Kiruna var för
övrigt Sveriges snabbast växande stad mellan 1900 och 1950.
Och varför såg det ut på det sättet? Jo, det var naturligtvis så att det som drev på
tillväxten var att råvarorna som vi hade häruppe plötsligt blev väldigt, väldigt värdefulla.
Det var skogen. Det var mineralerna. Det var vattenkraften. Det var möjligheten att
transportera elektricitet långa sträckor.
”Allt det där byggde ju på att man byggde
storskaliga lösningar på allt egentligen.”
När det gällde att använda de där värdena så var det egentligen en sak som var jätteviktig
och det var att bygga en infrastruktur som gjorde det möjligt att få ut järnmalmen,
kopparen, zinken, guldet. Transportera elen till södra Sverige. Få ut massaveden och
trävarorna till kusten och förädla det vidare.
Allt det där byggde på att man skapade storskaliga lösningar på allt egentligen. Det var
extremt framgångsrikt då. Och eftersom infrastrukturen till väldigt stor del var ett politiskt
beslut, så det handlade ju om makt. Politisk makt. Att få fram resurser för att bygga den
här infrastrukturen som i sin tur gjorde det möjligt att bygga förädlingsindustrierna som
växte upp i det jag skulle vilja kalla skogslänen.
Även det som inte styrdes av politiken utan styrdes av marknaden hade i sak samma
drivkrafter; stora långa serier, bulk. Ni kommer ihåg rederierna. SCA hade sina båtar i
Västernorrland. Vi hade våra båtar uppe i Norrbotten. Vi hade Grängesberg med alla
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båtarna som hade namn från en gruvort i Norrlands inland, som transporterade ut varorna
i världen. Det såg likadant ut överallt. Och allt byggde på stora tunga strukturer.

	
  

”LKAB finansierade i stort sett hela
järnvägstrafiken i Sverige från det att
malmbanan byggdes.”
Vi var verkligen den del av Sveriges som bidrog med välfärd. LKAB finansierade i stort sett
hela järnvägstrafiken i Sverige från det att malmbanan byggdes till någon gång när Gunnar
Sträng avvecklade systemet och när LKAB gick in i sin första kris 1976. Fram till dess så
stod LKAB för hela finansieringen av svenskt järnvägsnät.
Eftersom allt det där var extremt framgångsrikt så är det klart att vi höll fast vid det. Vi var
uppvuxna med det. Jag och många med mig. Vi hade hört våra föräldrar berätta om det
där systemet och det var där jag startade mitt liv och jag var ganska övertygad om att det
var det här vi skulle bära vidare.
Sedan hände någonting som gjorde att makten försköts – som det kanske tog längre tid
för oss att se eftersom vi levde så starkt i systemet. Det var att den här infrastrukturen
som var en samhällelig infrastruktur med elnätet, vattenledningar, telefonledningar plötsligt
började bli en del av marknaden. Man kunde kommunicera på många olika sätt och det
var inte allt som styrdes av politiska beslut längre.
Det var en stor förändring som inträffade.
”Vi norrlänningar stod ganska länge kvar i
den gamla världen därför att den hade varit
så enormt framgångsrik för oss.”
Den andra förändringen som inträffade var den tekniska revolutionen som gjorde att fler
än Grängesberg kunde frakta järnmalm och att det var fler än SCA som med båtar kunde
föra ut papper och skog och det hade att göra med att man inte längre var beroende av
de långa serierna och det stora kapitalbehovet. Det bröts sönder på något sätt.
Den där förändringen gick olika fort i olika delar av världen. Och jag skulle vilja säga att vi
norrlänningar vi stod ganska länge kvar i den gamla världen därför att den hade varit så
enormt framgångsrik för oss. Medan man började se förändringar på vissa andra ställen,
och det gick olika fort. Om man tar ett exempel från Sverige. Åke E Andersson, som var
professor i Umeå och sen jobbade med regionplanering i Stockholm; han formulerade tror
jag någonstans i skiftet mellan 70- och 80-talet det han kallade för K-samhället som
handlade om sex olika K:n. Det var kunskap, kapital, kompetens. Det var kultur, det var
kreativitet, det var kommunikationer, sa han. Om man bara har allt det där då går det bra.
Och jag skulle tro att de flesta av oss som var intresserade av regionplanering tyckte att
det där lät ganska bra.
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Det där gjorde vi ju över hela Sverige kan man säga. Vi sa att vi måste skapa kunskap
överallt. Vi skapade de regionala högskolorna. Inte utan motstånd kanske ni kommer ihåg.
Hårdaste motståndarna mot Mittuniversitetet var Umeå universitet. Och de hårdaste
motståndarna mot Luleå universitet var Umeå universitet. Och de hårdaste motståndarna
mot Umeå universitet - var Uppsala universitet.

	
  

Men vi skapade ändå det där och vi gjorde det faktiskt väldigt bra.
”Och i Sverige sparar vi. Vi är ett
av de länder som sparar mest.”
Kapital, från att ha varit en bristvara som några få kapitalägare hade och det var dyrt, gick
vi till en situation där det är precis som med skjortor, det fanns i överflöd. Pengar är inte
längre någon bristvara och nu kostar de ingenting – nu får man betala för att sätta in
pengar. Det har ju blivit helt gratis så att säga. Och i Sverige sparar vi. Vi är ett av de
länder som sparar mest. Senaste siffran jag såg tror jag var 17 procent. Så mycket av
disponibel inkomst sparar vi. Det är bara den kinesiska medelklassen, Sydkorea och en
del av den japanska medelklassen som sparar som vi svenskar. Så pengar finns i massor.
Det har vi fixat.
Kompetens. Vi är rätt välutbildade. Åtminstone hyfsat välutbildade.
Och det här med kultur det har vi också gjort ganska bra. Vi gör det ganska bra om man
jämför med andra. Vi har också rätt fort brutit ned det där med hierarkier. Ni kommer ihåg
du-reformen från Rexed, någonstans runt 1968, kanske ännu tidigare.
Kommunikationer är naturligtvis svårare i en region med stora avstånd och delvis glest
befolkad. Men med nya tekniksatsningar tycker jag vi är på väg även här.
Kreativitet slutligen förutsätter mötesplatser mellan människor, och en viss kritisk massa.
Vi har jobbat med det också under ganska lång tid och är väl på väg.
Men gemensamt för det här resonemanget är att de storskaliga systemen inte längre kan
leverera på samma sätt som tidigare.
Så då har det blivit viktigt att skapa nya förbindelser mellan många i stället. Vi måste
bygga nya broar och sedan få trafik på broarna för att få det att gå ihop. Och det är väl
den utvecklingen vi har sett under de senaste, säg tjugo åren.
”Man lade ner Stilla havsflottan och så fick
man stor arbetslöshet och ur detta kom
någonting väldigt nytt.”
Det kom en intressant forskning från USA, från San Diego. Alla talar ju om San Francisco
och det området, men det område som har haft den snabbaste utvecklingen vad gäller
nya entreprenörer, det är området runt San Diego. Man lade ner Stilla havsflottan och
plötsligt så fick man en stor arbetslöshet och ur detta kom någonting väldigt nytt.
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Kalifornien är ju väldigt speciellt på det sättet att delstaten består till en tredjedel av
européer, vita européer som flyttade till Kalifornien, till en tredjedel av asiater och till en
tredjedel av latinamerikaner. Det finns liksom inte någon egen etnisk kultur utan det är en
jätteblandning av folk och det är faktiskt USA:s mest framgångsrika region. Där finns
också mycket av det nya.
Vi förlitade oss här uppe länge på starka ledare. Men han finns inte längre den där starka
ledaren för Norrland. Ingen Ragnar Lassinantti som styr och ställer och han kommer heller
aldrig att uppstå igen. Idag handlar det om att stimulera och inspirera de många enskilda
drivande människorna för att tillsammans åstadkomma förändring.
”Nästan allt som har skapats av värden i
Stockholm är på något sätt en avknoppning”
Tittar man på var man åstadkommer någonting, så är faktiskt en av de regioner som det
går bäst för i världen, Stockholmsregionen. Den är liksom i klass med San Diego, i klass
med Kalifornien, San Francisco, Milano och några andra ställen. Det man ser är då att det
skapas värden i Stockholm, inte som förr av stora företag som anställer massor av folk,
men nästan allt som har skapas av värden i Stockholm idag är på något sätt i stället en
avknoppning av de stora företagen eller de stora universiteten.
Det är människorna som lämnat Ericsson och hittat på något nytt. Eller människor som
lämnade Telia och hittat på en musikapp eller något sånt. Det är där någonstans som
stora värden skapas idag. De stora bolagen har flyttat eller köpts upp av amerikaner, men
de här människorna som hittat på sakerna, de bor kvar. Därför att de gillar miljön, de trivs
i Stockholm, vill vara kvar där.
Så när jag ska landa i någon slutsats så skulle jag vilja säga så här. Det finns en forskare
som kom med de här tankarna. Mary Walshok heter hon och hon kom från San Diego
och sa ungefärligen så här om jag får göra lite förenklat våld på hennes akademiska
slutsatser.
”Vi har byggt ganska mycket broar skulle jag
vilja säga, men det är jävligt lite trafik.”
Man måste bygga broar mellan de som håller på med kunskap, och de som håller på
med kapital, och de som håller på med kompetens. Och först måste man bygga upp
broarna däremellan. Det ni gör här en sådan grej. Om man bygger en sådan här sal i
Sundsvall, en mötesplats, då har man byggt en bro, men sedan måste man ju också se
till att få lite trafik på bron annars blir det inget bra. Idag har vi byggt ganska många broar
skulle jag vilja säga, men det är jävligt lite trafik. Broarna har liksom inte fyllts med tillräcklig
trafik.
Om jag tar två universitet - och nu sticker jag ut skallen. Jag kanske har fel och då blir de
skitförbannade på mig. Men om jag tar två universitet, två gamla universitet – Lund och
Uppsala - så kan man fråga sig: Varför har det gått så bra i Lund och så dåligt i Uppsala?
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Då skriker alla i Uppsala, det har väl inte gått dåligt i Uppsala. Jo, det har gått ganska
dåligt. Och det är därför att de inte har byggt broar utan de har byggt murar runt
universitet - en klassisk akademisk miljö. Medan Lund - och de är samma humanistiska
universitet, de har alltså samma grundkaraktär - medan Lund ganska tidigt bestämde sig
för att vi ska bygga på ny teknik och vi ska bygga en företagsby och runt det ska vi få det
att blomstra och växa. Så två universitet med samma typ av utbildningsgrund, men med
helt olika ledarskap har lett till helt olika utveckling.

	
  

Ett annat exempel – Öresundsbron. Den har inte riktigt ”flugit” skulle jag vilja säga. Därför
att där har man byggt bron och så vill man skapa den här spännande miljön mellan Skåne
och Själland, men vi har i fyrahundra år sagt till skåningarna att ni ska fan inte titta söderut
utan ni är en del av Sverige! Så det tar lite tid att också få trafiken upp på bron. Det
kommer att bli bra, men det tar tid.
”Politiken är det svåraste ledarskapet. Halva
gänget är ju emot mig.”
Så mitt budskap när det gäller det här med ledarskap handlar om detta: Vilka har
förmågan att bygga broarna och vilka har sedan förmågan att skapa trafik på broarna?
Det tror jag är det viktigaste. Sedan kommer naturligtvis politiken att ha fortsatt betydelse
när det gäller att slåss om våra gemensamma nationella resurser och då behövs det
någon form av stark politik för det. När det gäller det här med den fysiska infrastrukturen
så är ju behoven långt större än de resurser som finns. Då krävs politik. Det är klart att de
som sitter närmast köttgrytan kommer att få bäst utdelning. Därför måste vi naturligtvis
också se till att vi andra också har folk som kan göra sin röst hörd.
Men politiken är det svåraste ledarskapet. Att vara ledare i ett företag är ju på så sätt
enkelt att man har fått ett mandat att leda och man har dessutom en företagsledning som
vill vara framgångsrik tillsammans med mig. Sätter jag mig i en kommunstyrelse så sitter ju
halva gänget där och är emot en. Och det är klart att det är mycket svårare att
åstadkomma den energi som behövs då - speciellt när man pratar om att bygga broar
och skapa trafik och kreativitet.
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