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Förväntade take aways
• Kort kontextbeskrivning 
• Om Michael Porter skulle få 

influera 
krisberedskapssystemet

• Sverige är en liten stad -
megatrender

• Hur ser en holistisk struktur ut 
för framtidens 
samhällssäkerhet?

• Några utmanande påståenden





Mega trender & subtrender
Megatrender
• Förändring i demografi
• Globaliserade och nya framtida marknader 
• Knappa resurser 
• Klimatförändringar 
• Dynamisk innovation och teknik 
• Globalt kunskapssamhälle 
• Delat globalt ansvarstagande

Subtrender
• Ökad population 
• Äldre samhällen
• Ökande urbanisering



everyones private driver

Förståelsevillor
Taleb om narrativ 
förvanskning vi gör ständigt 
pågående försök att göra 
världen begriplig

everyones private driver



Strategi som
Position
Plan
Perspektiv 
Mönster



Säkerhet och trygghet som social innovation

innovationsnätverk



kommunen

Den 
enskilde

frivilliga
Landsting

privata 
företagstatliga 

aktörer

civilsamhälle

Säkerhet och trygghet som social innovation

Allmänna gemensamma nämnare (utmaningar och möjligheter)
• Licenssystem 
• Mandat att utdela sanktioner
• Finansiell struktur  minimikrav på kapital och regler
• Uppförandekod och hållbarhetskod
• Finansieringslösningar som underlättar för ideella föreningar att få tillgång till kapital precis som i det 

privata näringslivet



Utmaningar och möjligheter
Styrning - Orkestrering av innovationsnätverk kräver en annan styrning.
Nya regelverk – Låt leverantörskedjan och åtgärdskedjan breddas inte för att 
organisationsgränserna redan vittrar utan för att det behövs.
Kommuner – Från NPM till NPG. Förändra kommunernas roll till att förmedla 
medborgarnas behov genom NPG. Strategiska viktiga beslut bör inte delegeras till 
tjänstepersoner. 
Tillsyn och kontroll – tillsynen är sedan länge utdaterad. Ersätt med insynsråd och 
nationella och regionala mål.
Digitalisering och teknik – låt näringslivet hantera detta fullt ut
Fusion kompetensförsörjning – dagens system för kompetensförsörjning är förmodligen 
utdaterat.

Sluta ideologisera civilsamhället. Det måste få utgöra en tredje samhällsfär som existerar parallellt med 
näringslivet och den offentliga sektorn och därmed bidrar till demokrati av egen kraft, med en mångfald av 
aktörer och en bredd av finansieringsformer. Öppna upp civilsamhället för olika finansieringslösningar och 

stöd från speciella bankfonder 



Vi bygger systemen utifrån varje människas egenmakt, med kapacitet och en 
resurs i systemet. 

• Egenmakt
• Hållbarhet
• Mindset
• Nya 

finansierings-
modeller

Vision och 
inriktningar och mål 
för samhällssäkerhet. 

Kritiska punkter
• Styrning och medels 

fördelning
• Alarmering, infrastruktur
• Nationella och regionala 

ledningssystem
• Kompetens som strategisk 

fråga

Värdekedjor
• Storheter som är 

kvalitativa. 
• Upplevelser och bedömt 

värde. 
• Kameralt (tid och 

kostnad)

Modell: Orkestrera 
innovationsnätverk 
Associationsform: 
klargöra rollfördelning 
kommuner (NPG), 
landsting, stat och 
regioner
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