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Tron på evig tillväxt är som att tro på jultomten 
 
I den sista träffen i lärprojektet Regional brytningstid svarade Micael Dahlén, professor vid 
Handelshögskolan i Stockholm, på fem frågor från Magnus Jörgel, Region Skåne. 
Frågorna knyter an till det regionala utvecklingsuppdraget och lärprojektets teman. 
 
Regional utveckling står inför en brytningstid, med ny nationell strategi och krav på 
omställning. Hur ser du på den bilden – är vi i en brytningstid? 
Det är bra att ni kan peka ut att vi är i en brytningstid – brytningstider brukar vi kunna se 
först i efterhand, det finns gott om exempel på det i historien.  
Corona är ju en brytning, pandemin sätter fingret på så mycket, till exempel att förtätning 
inte är så bra. Trenden har varit att megastäderna blir större, men det kanske är på väg att 
vända. Kanske står vi inför en de-urbanisering?  
När det gäller Agenda 2030 så är det något att hänga upp omställningen på, men konsensus 
är inte alltid så bra för att få saker gjort – systemet är trögt och vi väntar på att någon annan 
ska säga vad som ska göras. Någon måste sätta i gång och jag är glad att ni har gjort det. 
 
Hu ser du på politikområdet regional utveckling? 
En förändring av det geopolitiska landskapet är på väg. På regional nivå finns mer 
engagemang och intresse, folk vill engagera sig lokalt. Dessutom har pandemin gjort att vårt 
dagliga liv har blivit geografiskt mindre. 
 
Hur ser du på förändringskapaciteten i offentliga organisationer? 
Trögheten behöver finnas i byråkratin, så att det som är bra fortsätter att hända.  
Det kan finnas en motsättning mellan långsiktiga förändringar och förändringsbenägenhet – 
risken finns att inget kommer i gång, för att långsiktigheten skymmer sikten för de första 
små stegen man måste ta.  
Hållbarhet är en massa små kortsiktiga projekt med utrymme, mandat, uppmuntran, som 
man snabbt kan lära av och skicka ut i stor skala. Det vill säga, man ska inte bara vänta på de 
storskaliga satsningarna. 
 
Ett viktigt tema i Regional brytningstid har varit omställning till ett hållbart samhälle. Hur 
ser du på tillväxtbegreppet? 
Ständig tillväxt är en gullig förhoppning, som jultomten eller enhörningar. Vi har haft för stor 
tilltro till tillväxt, levt på lånad tillväxt utan marginaler. Tillväxt, är det rätt sak att mäta? Kan 
man mäta ett bättre liv? 
Vi kan inte värja oss mot siffror, och att mäta vad vi gör är viktigt. Men försök att använda 
siffrorna till något bra. Testa, experimentera! Vad är ett bra liv, vad är välfärd? Välfärd är 
INTE tillväxt, som ju är en förhoppning om något som kan ge välfärd. Tillväxt är inte målet. 
 
Vad är viktigast att göra nu för en regional utvecklare? 
Ta fasta på att förutsättningarna är olika – testa olika saker i olika regioner. Känn er trygga 
med att ni gör det i ett större sammanhang, där ni lär av varandra. Dokumentera och hitta 
bra sätt att använda siffror och mätning.  
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Och ta gärna hjälp av oss i akademin. Jag är på väg att skapa ett forskningscenter, Center for 
happiness and welfare, som ska jobba med dessa frågor. Hör gärna av er om ni vill vara med! 


