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TILL LÄSAREN

Den här skriften vill i korthet redogöra för vad scenariotänkandet går ut på.
Målet är att inbjuda till nytänkande och en ifrågasättande och kritisk hållning till alla förutsägelser eller tvärsäkra uttalanden. Om läsaren ställer sig
frågan ”Är också det möjligt?”, då har vi kommit halvvägs till målet.
Skriften baserar sig på Kommunförbundets mera omfattande publikation ”Kunnat ja neljä tulevaisuutta”. Publikationen bygger på Finlandsscenarier och boken Entä jos... Suomi ja mahdolliset maailmat (ung. Tänk
om... Finland och möjliga världar), författad av Aarne Nurmio och Tapani
Ruokanen, samt naturligtvis Kommunförbundets scenarioprocess, där scenariometoden i samråd med SMG Finland Oy utsträcktes till det kommunala fältet.
Såsom titeln Fyra framtidsscenarier för kommunerna ger vid handen är
det fråga om en beskrivning av fyra olika framtidsscenarier: Den stora planen, Europa — kärna och periferier, Teknikens och marknadernas välde
och Kulturer i konfrontation. Alla fyra är realistiska möjligheter. De är härledda ur kunskapen om det förgångna och nuet.
Vi har dessutom utnyttjat det vi vet om framtiden och de iakttagelser vi
kan göra om den. Den här kunskapen kallar vi svaga signaler. De är av vital
betydelse, men bjuder på problem: svårigheten ligger i deras svaghet och i
hur de viktiga signalerna skall kunna särskiljas från de betydelselösa.
Det är sannolikt att inget av de beskrivna framtidsscenarierna kommer
att möta oss helt på det sätt vi föreställt oss. I så fall vore ju det här en
förutsägelse. Scenarier är inga förutsägelser. De är beskrivningar av tänkbara verkligheter. Ordet scenario anspelar ju på film- eller dramamanuskript.
Ett annat uttryck som använts är framtidsvägar.
Avsnitten Bekymret om morgondagen och Epilog har författats av Finlands Kommunförbunds VD Jussi-Pekka Alanen.
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BEKYMRET OM MORGONDAGEN

En beslutsfattare av i dag ställs allt oftare i situationer där han känner sig
vara bokstavligen ”helt ställd”. Omvärlden förändras snabbt och den väg
som lagts för att nå målen kan visa sig lika hållbar som ett gungfly. I den
nya situationen kan det förefalla som att de vägar man har att välja på är få,
helt enkelt beroende på att man inte kunnat förutse dem.
Arbetet med scenarier är ett konkret hjälpmedel för oss att bli förberedda på nya situationer. Den här arbetsformen avser att stärka vår beredskap att svara på förändringar i omvärlden och de utmaningar som stiger
fram ur förändringarna. Det blir då möjligt att reagera på omvälvningarna
och, i bästa fall, att handla redan innan förändringen inträffat med full kraft.
Dessvärre är det ofta så att förändringar observeras och åtgärder sätts
in först då man står inför fullbordat faktum.
I den kollektiva demokratiska beslutsprocessen är det mänskligt om
beslutsfattaren tror först när han ser. Det kan vara fråga om att inte uppfatta
tecknen på en förändring, även om de klart ligger i luften. Det är lätt hänt att
avvisa impulser som inte bekräftar det tänkesätt vi själva anammat. Arbetet
med scenarier tenderar att vidga vårt tänkande och tillföra oss flera tänkbara
möjligheter.
Arbetet med scenarier är framför allt en inlärningsprocess som för oss
in i ett nytänkande. Det är vad man kunde kalla en samhällsmeditation,
förmåga att frigöra sig från vardagens sysslor och att fördomsfritt och utan
förutfattade meningar tänka igenom de illusoriska, men lika fullt möjliga
vägar som morgondagen kan ge oss att beträda. Till det hör även att känna
igen och identifiera signalerna om en förändring.
Scenarier är inga förutsägelser och beslut tas inte med utgångspunkt i
ett scenario. Däremot är signalerna om i vilken riktning förändringen går
impulser av det slag som borde sätta fart på tankearbetet om vart vi är på
väg och vad som är möjligt. Finns det en konflikt av något slag mellan en
omvärldsförändring och de medel vi väljer för att nå våra mål får vi lov att
tänka över om det går att rucka på utvecklingslinjen eller om vi måste göra
något åt våra egna åtgärder. Det är i vardagliga arbetssituationer av det slaget
som nyttan med scenarierna mäts.
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Att arbeta med scenarier är lämpligt som ett hjälpmedel särskilt i den
kommunala beslutsprocessen. Det kan appliceras på och skräddarsys efter
envars behov. Det begränsar inte den politiska beslutsfriheten, utan ger den
en gedignare bakgrund. Detta antyds av pilotprojekten i några kommuner.
Det går enkelt för vem som helst att själv testa scenariotänkandet på sin
vardag. Den som läser tidningen, lyssnar på nyheterna eller annars följer
med vad som händer i samhället och vars hjärnvindlingar reagerar på
händelserna med frågor av typen ”är det där en viktig signal, hur borde man
reagera på den, påverka den, anpassa sig till den?”, den har redan internaliserat kärnan i scenarioarbetet. Då observationerna flyttar in i vardagens
konkreta strategiska arbete, målsättning och metodval då har man även lärt
sig att utnyttja det här tänkandet.
Det låter enkelt och det är enkelt. Ofta fungerar vi ändå inte på det här
sättet, för att vi inte är vana vid det. I den politiska realismen dryftar man
inte heller gärna alternativ som inte ger stöd åt ens egna tankar. Ändå är ju
det att tänka, pröva och överväga utgångspunkten för alla beslut. Var och en
drar själv sina slutsatser.
Att sätta i gång en scenarioprocess är något som det verkligen är värt
att tänka på. Kommunförbundet har nu beredskapen att stödja den.

Jussi-Pekka Alanen
Verkställande direktör
Finlands Kommunförbund
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ETT BRYTNINGSSKEDE

Vi lever i en hektisk värld. De gamla prognosmetoderna fungerar inte längre. Vi befinner oss i en situation där vår gemensamma världsbild splittrats
och ersatts med en mångfald olika världsbilder och uppfattningar om i vilken riktning framtiden går. Vi lever i en stark brytningstid, som kännetecknas av osäkerhet, av viljan att klamra sig fast vid det gamla och att se bakåt.
Mången längtar tillbaka till den gamla goda tiden då sambandet mellan orsak
och verkan var klarare än idag.
Förut kunde förändringen uppfattas som att man gick från ett jämviktsförhållande till ett annat:
Jämvikt
FÖRÄNDRING

Jämvikt
FÖRÄNDRING

Jämvikt

Förändringen förr
I dag går eller virrar man så här:

Förändring
Förändring

Förändring
Förändring
Förändring

Förändringen i dag
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Vi vet inte nödvändigtvis vad som beror på vad. Det finns en uppsjö av
frågor, men svaren är få. Och där de finns, saknas samstämmigheten om hur
väl de träffar prick.
Följande tablå visar hur en förändring i omvärlden kräver att vi ändrar
vårt sätt att tänka och handla:

Rätlinjig utveckling
från ett stabilt jämviktslänge till ett annat

Omvärld

Brytning - ryckig utveckling
från ett föränderligt instabilt
läge till ett annat

Prognos
Planering
Kontroll

Tänkande

Att lära sig nytt
Att vara förberedd
Att nyskapa

Att utveckla
strukturer

Handlingsmönster

Att utveckla
processer

Bilden visar att handlingsmönstren måste ändras i brytningstider. Det
som tycktes fungera förr, har upphört att göra det. Det sägs att den som idag
vet mest, slås ut av den som snabbast lär sig nytt.
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DEN GAMLA ORDNINGEN LÄGGS I GRUS

Den tredelning av världen som uppkom efter andra världskriget är förbi.
I den gamla konstellationen hörde staterna antingen till öst- eller västblocket. En tredje möjlighet var att ställa sig utanför blocken och maktkampen
— genom att välja neutraliteten. För Finland innebar Sovjetunionens sönderfall ett allvarligt ekonomiskt bakslag. Som mest gick 25 procent av exporten från Finland till Sovjetunionen och vi levde i god sämja med vår
granne.
Att den gamla ordningen raserades gav Finland sveda inte bara i skinnet, utan också i sinnet. Vi hade lyckats finna vår plats, spela rätt med de
kort vi hade på handen. Den gamla ordningen passade oss som hand i handske.
År 1989 gick det bra för Finland. Alla mått bekräftade att man handlat
”rätt” och någon ände på tillväxten kunde inte skönjas. Det fanns de som
hade avvikande uppfattningar om framtiden, men deras skräckvisioner föreföll otroliga. Vi var fångna i en kollektiv förvillelse. I alltför hög grad
planerade vi framtiden längs en enda väg, utan en tanke på vart andra vägar
kunde leda. Kommunernas akutaste problem bestod i var man skulle ta
tillräckligt med personal för att sköta de nya och ständigt expanderande
uppgifterna!
Så förändrades nästan allt. Det visade sig att vi byggt på lösan sand.
Vår välfärd var inte reell. Handeln med Ryssland rasade med en skräll,
utlandsskulden och arbetslösheten sköt i höjden. De anonyma marknadskrafterna steg in som aktörer på scenen. Marknaden talade om för oss
hurdan den ekonomiska politiken och finanspolitiken skulle vara. När den
inte trodde på vår politik, reagerade den på ett sätt som vi inte var vana vid.
Vår omvärld förändrades dramatiskt.
Nu lever vi i en brytningstid. Den gamla ordningen är förbi, men ännu
har den nya inte kommit. Aktörerna försöker hitta sin plats i den ”eftertida”
miljön. Omstruktureringar pågår ständigt överallt, över hela jordklotet, men
än så länge kan ingen sammantagen ”stor berättelse” utläsas ur dem.
Tecknen pekar åt många håll. En del talar för att Den stora planen håller
på att ta form, medan andra talar för Europa — kärna och periferier, och
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resten om eventuella andra framtidsscenarier. En del tecken låter sig svårligen placeras in som självklara element i ens ett enda av scenarierna.
En poäng med scenarierna är att de ger skenbart lösryckta händelser en
klarare innebörd. Scenarierna placerar in händelserna i ett visst landskap.
Då vi observerar dessa tecken i tiden blir det lättare att se varåt det bär med
världen. Varje framtidsscenario har därför på olika nivåer utrustats med s.k.
landmärken. När vi passerar dem förser de oss med riktningsgivande information om framtiden. När vi stöter på landmärken borde de väcka frågor
inom oss: ”Vad betyder det inträffade? Borde vi kanske reagera på det?”.
När vi skapar oss bilder av olika framtida världar övar vi oss inför möten
med det som inte låter sig behärskas.
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VAD ÄR ETT SCENARIO — OCH VAD ÄR DET INTE?

Scenarierna är tablåer av möjliga framtida världar. De är aspekter på vad
som kan hända. Scenarierna måste kunna igenkännas, vilket betyder att de
bör ha en koppling till dagens världsbilder. De bör vara klara och logiska.
Här följer de emellertid bara sin egen inneboende logik. De bör vara olika
sinsemellan. Den bakomliggande organiserande principen eller drivande
kraften i dem bör vara olika från scenario till scenario. Scenarierna bör vara
meningsfulla. De bör behandla frågor som vi upplever som brännande, viktiga och osäkra. Dessutom skall de vara utmanande. Scenariernas värde ligger i hur väl de förmår utmana de världsbilder vi har idag och provocera
fram ett nytänkande, nya handlingar och nyinlärning.
Scenarier är aldrig prognoser. De är inte heller enbart någon tankelek.
Varje scenario är förankrat i dagens värld. Vilket som helst av dem kan bli
verklighet beroende på vad som händer i världen. Deras utgångspunkter
och de utvecklingsriktningar som beskrivs i dem kan kritiseras. En kritisk
diskussion för dem framåt.
De vyer scenarierna öppnar kan vi anse osannolika eller oönskade. Väljer
vi den hållningen begränsar vi emellertid tankens fria flykt genom att ur de
möjliga världarna ta klivet ut i den reella världen. Scenarierna bedöms i så
fall från andra utgångspunkter än de som är inbyggda i dem.
Scenarierna är möjliga framtider. De ger en opartisk utgångspunkt att
syna framtiden ifrån. De är varken politik eller strategi. Inte heller borde
man välja ut ett av dem och säga sig själv ”Det där vill jag ha!”. Lyckas det
att hålla scenarierna enbart som alternativa framtidstablåer, blir det möjligt
att genom dem även bearbeta saker som man själv inte vill att skall ske. Då
går det att se närmare också på framtidsmodeller som är motbjudande och
oönskade för en själv. Då kan man fokusera på hur visionen skall kunna
uppnås också i en framtid av det oönskade slaget. Sedan drar man slutsatserna i dagens vardagsvärld.
Scenarier är inte visioner eller strategier. En vision är en organisations
eller en enskild människas syn på vad som är önskvärt i framtiden. Visioner
blir inte verklighet om det inte finns de som förverkligar dem. Det behövs
människor och en stark viljeyttring i samfundet eller gemenskapen för att
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en vision skall uppnås. En strategi kan definieras som summan av de åtgärder
som behövs för att uppnå en vision. Inte heller det här är tillräckligt, utan
dessutom behövs olika slag av beredskap och kompetens, för att omsätta
strategierna i praktiken. Beredskapen och kompetensen är något organisationen har eller inte har. Saknas de nu, går det likväl att förvärva dem.

EKP*
VISION
STRATEGIER

SP*

KOMPETENS

TMV*

Bilder av möjliga framtider
= scenarier

SCENARIER, VISIONER OCH STRATEGIER

NULÄGET
NYLÄGET
KK*

Scenarierna som plattform
EKP = Europa — kärna och periferier
DSP = Den stora planen
TMV = Teknikens och marknadernas välde
KK = Kulturer i konfrontation
I denna framställning fungerar scenarierna som plattformer. På dem
kan man lägga upp strategierna och i olika framtidsbilder granska förutsättningarna för att uppnå en vision.
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KOMMUNSCENARIERNA

Kommunförbundets scenarioarbete grundade sig på de scenarier för Finland som utvecklats i samverkan mellan SITRA, statsrådets kansli, några
ministerier och andra organisationer. Tyngdpunkten är lagd på att dryfta
framtidsalternativen för välfärdssamhället och kommunerna i Finland. De
för kommunerna viktigaste variablernas beteende granskades i olika framtidsscenarier.
Man kan försöka sig på att förutspå framtiden. Prognoser baseras i allmänhet på kvantitativa uppskattningar av utvecklingen. I prognoser dryftas
till exempel den ekonomiska tillväxttakten eller hur arbetslösheten kommer
att utvecklas. I scenarioarbetet är det emellertid möjligt att beakta även
kvalitativa faktorer. Hurdant är livet i de olika framtidsscenarierna? Hur
förskjuts styrkebalanserna? Vilken är den genererande kraften i det enskilda framtidsscenariot och vilka konsekvenser har den på de olika nivåerna?
Följande bild visar hur olika framtider kan växa fram ur dagens värld.

GLOBALA OCH EUROPEISKA SCENARIER
OMDANANDE KRAFTER
OCH UTVECKLINGSPROCESSER

MaktTeknik/
politik
marknad
KapitalEkonomi/
marknad
politik

KULTURER I KONFRONTATION
Civilisationer särutveckling och
konflikter

Institutioner
och integration

REGIONAL
UTVECKLING
OCH VÄXELVERKAN

Värderingar

SCENARIODYNAMIK

Miljö

Globala marknader
och regionala
stormakter

Civilisationer BefolkningsBefolknigsutveckling

utveckling

Ny industriell
logik och samhällsstrukturer i brytning

DEN STORA PLANEN

EUROPA - KÄRNA OCH PERIFERIER

TEKNIKENS OCH MARKNADERNAS VÄLDE

Hur framtidsscenarierna utvecklas
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Väsentligt i de olika scenarierna är att de, även om de utgår från nuet
och från samma historia ändå är olika — rentav överdrivet olika. De drivs
alla framåt av skilda principer. Aktörerna i Den stora planen är institutioner
och den globala integrationen. I Teknikens och marknadernas välde spelas
första fiolen av de stora internationella bolagen och den nya industriella
logiken, som institutionerna och nationalstaterna inte kan hålla jämna steg
med. Nationalstaterna blir hinder för den nya tiden och får stryka på foten.
I Europa — kärna och periferier råder konkurrensen mellan de ekonomiska
regionerna och betecknande för Europa är att en liten EMU-kärna blir till. I
Kulturer i konfrontation formas världens öde av religionerna och civilisationerna.
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DEN STORA PLANEN

Den stora planen är den värld där både globala och även mindre
institutioner finns. Där segrar förnuftet och strävan efter det
gemensamma goda över snäva nationella ambitioner. Här påminner
världsbilden om västvärldens grundläggande värderingar. Att söka
gemensamma intressen, förhandla i stället för att låta sakerna drivas
till väpnade konflikter eller till hot om dem samt en fördjupad
ekonomisk och politisk integration är drivkraften. Den ekonomiska
liberalismen och demokratins framsteg ”gör världen västerländsk”.
Europas utveckling går framåt då Europeiska unionen fördjupas och
breddas.

I Den stora planens värld löses problem med fredliga medel. Den stora planen
företräder ädla och osjälviska värden. Initiativkraft, uppslagsrikedom, entreprenörsanda, social trygghet och ett lugnt familjeliv är eftersträvansvärda ideal. Mångfalden är accepterad och toleransen hålls i ära. Världen blir
”västerländsk”. Välfärden blir jämnare fördelad — även i utvecklingsländerna.
Världen får tre inbördes kommunicerande kraftcentra: Förenta Staterna,
EU och Japan. Dessa fungerar i samverkan med varandra och andra stater.
Världen integreras både ekonomiskt och politiskt. I Ryssland pågår fredliga
reformer och landet fortsätter sin väg mot en marknadsekonomi. Också Östersjöområdet är fredligt.
I Den stora planen segrar förnuftet över passionen, samhörighetskänslan
besegrar de snäva nationalistiska tankebanorna och osjälviskheten betvingar själviskheten. Målet är att skapa inbördes avhängighet och fördjupa den
på alla nivåer. Att stärka de internationella institutionerna och att få staterna
att binda sig vid dem uppfattas som vägar till målet. FN klarar sig ur sina
budgetsvårigheter, en världshandelsorganisation skapas och en global
miljöorganisation bildas. I stället för nationell egoism söker man det
gemensamma goda. Den demokratiska utvecklingen går framåt. Detta till-
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låter oss att leva i fredliga förhållanden, eftersom ”demokratier inte krigar
med varann”.
Europeiska unionen fördjupas och utvidgas. EUs regeringskonferens
(IGC) 1996, som granskar utfallet av Maastrichtavtalet, blir framgångsrik.
EU får djup och bredd. Den monetära unionens tredje etapp blir omfattande
och genomförs efter tidsschemat. EU tar några steg emot en förbundsstat.
Sedan den tredje EMU-etappen realiserats beslutar man införa en ny ekonomiskpolitisk lära, som betonar vikten av att upprätthålla sysselsättningen i
Europa. Tänkesättet innebär en bättre tolerans i fråga om medlemsstaternas
underskottsbudgeter under tider av ekonomisk recession. Finlands EU-politik
faller väl ut och den nordiska dimensionen får ökad tyngd i beslutsprocessen inom EU.
I Den stora planen är Finland ett reviderat välfärdssamhälle. Landet
har behållit det nordiska välfärdssamhällets centrala principer, men med
reviderade metoder för att producera välfärden. Invånarna, deras organisationer och familjer är viktiga aktörer.
Det samhälleliga skyddsnätet är tätt, och ingen lämnas i sticket. Den
samhälleliga tryggheten aktiverar individen. Ekonomiskt sett är det alltid
lönsammare att arbeta än att låta bli. Arbetet och att arbeta ses även som en
del av samhällets inre värderingar. De arbetslösa är villiga till medborgartjänst i utbyte mot tryggheten.
Att utveckla informationssamhället är ett stort nationellt projekt. Önskan är att få invånarna att oberoende av sina ekonomiska resurser växa in i
informationssamhället.
Nya krav ställs på beslutsfattarnas moral och etik. Invånarna är kritiska
till beslutsfattandet och kräver motiveringar till besluten. De politiska
partierna förnyar sig och utgör alltjämt hörnstenar i det politiska systemet.
I Den stora planen är kommunernas självstyrelse och uppgifter omfattande. Statens och kommunernas relationer är i skick och arbetsfördelningen
mellan dem är klar. Välfärden är omfattande och välfärdstjänsterna produceras av kommunerna, liksom av enskilda och organisationer. Miljövärdena
får ökad betydelse också i kommunens uppgifter.
Tyngdpunkten för inkomstbeskattningen finns till största delen i kommunerna. Serviceavgifterna och statsandelssystemet hjälper kommunerna
att hålla ekonomin i balans. Skillnaderna mellan kommunerna blir inte stora, eftersom utjämningssystemet mellan kommunerna fungerar. Kommunerna
förenar sina krafter och agerar i samverkan både regionalt och i större perspektiv. Kommuninvånarnas och medborgarnas bästa har tagits till mål för
all verksamhet.
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Statsminister Lipponens intervju i tidskriften Kuntalehti 5/1997
”Många människor inom den kommunala sektorn gnuggade sig två
gånger i ögonen onsdagen den 26 februari: Morgontidningarna förmälde att Kommunförbundet är till freds med statens budgetram för
följande treårsperiod.
--Ibland har Kommunförbundets ställningstaganden givit skäl till förundran, då de utgått från att det finns en skild kommunal ekonomi
och en skild statsekonomi. Nu är vi ense om att det allmännas ekonomi är en helhet, tolkar Paavo Lipponen situationen.
Kommunförbundet har en stor potential när det gäller att företa olika undersökningar. Starkast är Kommunförbundet därför när det är
förmöget till samarbete. Betydligt starkare än när det öser ur sig
resolutioner som klandrar regeringen, är Lipponens bedömning.” (öv.)
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EUROPA — KÄRNA OCH PERIFERIER

Framtidsscenariot Europa — kärna och periferier realiseras i en värld
som kännetecknas av en global öppen marknad, långsam ekonomisk
tillväxt, fastare samverkan inom regionala stormakter och svagare
samverkan mellan dem. Samverkan tar sig formen av bilaterala avtal.
Problemen med befolkningsutvecklingen växer. Den tekniska
utvecklingen accelererar. Den nya industriella logiken är på kraftig
frammarsch.
Europa besväras av en trög ekonomisk tillväxt. Europa har splittrats i
tre delar: EMU-länderna, de övriga EU-länderna och länderna med
Europaavtal. EU utvidgas inte. Den europeiska kärnan intensifierar sin
samverkan med inriktning på att bilda en förbundsstat. Finland ingår i
kärnan. Utvecklingen i Ryssland är långsam och knagglig. Europa
närmar sig en ny politisk tudelning.
Till följd av världsekonomins svaga utveckling hamnar de gemensamma
intressena i bakgrunden och den regionala protektionismen vinner terräng.
Världen visar sig som ett öppet fält där det inte är möjligt att med gemensamma krafter fördela det gemensamma goda till alla. De ekonomiska regionerna blir introverta och ägnar sig åt att lösa sina egna problem. I Sydöstasien är den ekonomiska tillväxten snabbast i världen. De asiatiska länderna sluter sig nu oftare samman och världen får regionala, ekonomiska
och politiska öar, som konkurrerar med varandra.
I Afrika är utvecklingen svag och befolkningsproblemen blir åter centrala. Vatten blir en bristvara, och att lösa vatten- och avloppsproblemen blir
en central fråga inom den internationella politiken.
Befolkningsutvecklingen och de ekonomiska problemen finner inga globala politiska lösningar. De regionala lösningarnas och de regionala stormakternas betydelse blir mer framträdande.
Integrationen inom världens tre största ekonomiska regioner — USA,
Asien och Europa — växer, men polariseringen mellan dem blir starkare
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och växelverkan sker genom bilaterala lösningar mellan de regionala stormakterna.
I den nya världen söker sig Europa konkurrenskraft via den fria marknadsekonomin. En gemensam valuta är den logiska förlängningen av arbetet på att utveckla den inre marknaden. Avkall ges inte på tidsplanen för den
ekonomiska integrationen när det gäller den tredje etappen av EMU. Från
början av 1999 sker övergången till den gemensamma valutan, euron. I EMU
ingår i eurons initialfas en kärntrupp bestående av Tyskland, Frankrike, Österrike och Beneluxländerna samt även Finland.
Euron stabiliseras genom att inflationen hålls på en lägre nivå än inom
de konkurrerande marknadsblocken. Finanspolitiken inom de länder som är
med i den tredje EMU-etappen hålls inom överenskomna gränser och den
metod för motverkan av alltför stora underskott, som lagts fram av Tysklands
finansminister Theo Waigel, införs i sin ursprungliga form. Enligt denna
kan ett land som gör sig skyldigt till ett alltför stort underskott automatiskt
bötfällas. Euron flyter i förhållande till de övriga valutorna. Det visar sig
ogörligt att på en gång utvidga och fördjupa EU. Med Tyskland i spetsen
fördjupar EMU-kärnan sin samverkan.
Trots motståndet från invånarna utvecklas EMU-kärnan i riktning mot
en europeisk förbundsstat. Kärnan ser den europeiska federalismen som en
nödvändig och konsekvent fortsättning på arbetet för en effektivare inre
marknad.
Europas utveckling går i sär. Det uppstår ett Europa, som utgörs av
EMU-kärnan, de länder som stannat utanför och länderna med Europaavtal. Problemen i EMU-kärnan besvärar hela Europa och intresset för att
utvidga EMU är dämpat.
Den paneuropeiska utvecklingen leder i Finland till en ny recession,
och arbetslösheten börjar växa på nytt. Resultaten av EMU-kärnans ekonomiska politik motsvarar inte förväntningarna. Finland, som befinner sig i
periferin, råkar in i en spiral som inte kan betvingas. Den labila prisutvecklingen för centrala finska exportprodukter understryker Finlands osäkra ställning. Arbetslösheten är alltjämt hög och den politiska osäkerheten i
landet växer. Dess öde är allt starkare länkat till den ekonomiska utvecklingen i andra länder, närmast kärnländerna inom EMU och bland dem särskilt Tyskland.
Det finländska välfärdssamhället hamnar i kläm i EMU-kärnan. Den
svaga ekonomiska utvecklingen leder till fortgående nedtrappning av det
allmännas utgifter. Regeringarna är oense med intresseorganisationerna om
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var nedskärningarna skall företas. Det nordiska välfärdssamhället måste till
stora delar raseras och ersättas av ett system som framhäver individens ansvar.
Följden av att staten målmedvetet undandrar sig sitt finansieringsansvar är i princip att den kommunala självstyrelsen ökar. Med de allt knappare
resurserna råkar man emellertid in i en situation där den kommunala sektorn
har stor makt och stort ansvar, men brist på resurser. Tendensen är att man
vill påföra kommunerna flera skyldigheter. Kommuninvånarnas subjektiva
rättigheter ökar. Kommunerna klarar en del av förpliktelserna, men en del
klarar de inte. Polariteten mellan staten och kommunerna växer.
Den höga arbetslösheten håller hela samhällets sociala utgifter uppskruvade. I kommunerna driver finansieringen av den sociala servicen in i
en kris. Självriskandelarna och avgifterna stiger och det växer fram allt fler
privata alternativ till den kommunala servicen. De sociala och regionala
skillnaderna växer när det gäller tjänsternas tillgänglighet. Tjänsterna fördelar sig efter inkomster och förmögenhet.
Då recessionen fortsätter och arbetslösheten är fortsatt hög är kommunernas ekonomiska utveckling svag. De allt fler förpliktelserna och statens allt mindre finansieringsandel leder till att kommunalskatten måste
skärpas kraftigt.
Tidningen Helsingin Sanomat 28.3.1997
”En klar majoritet av tyskarna vägrar godta ytterligare sparåtgärder med anledning av den monetära unionen
Tysklands finansminister Theo Waigel sade att det är ett absolut villkor för en stark euro att konvergenskriterierna följs minutiöst. Den
gemensamma valutan inom EMU, euron, bör enligt förbundsregeringen vara ’lika stark som D-marken’, eftersom tyskarna annars
vägrar godkänna den monetära unionen.” (öv.)
Tidningen Kauppalehti 1.4.1997
”EMU i allvarlig gungning
De långa räntorna visar vad marknaden anser om sannolikheten för
att landet går in i EMU i första etappen. Länderna utgör klart två
kast.
----På basis av räntedifferenserna är, jämte Tyskland, åtminstone Frankrike, Holland, Österrike och Finland på väg in i ett begränsat EMU.
Till samma kast hör ytterligare Belgien och Luxemburg.” (öv.)
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TEKNIKENS OCH MARKNADERNAS VÄLDE

Den nya industriella logiken och de multinationella företagens
verksamhet leder till förändringar i samhällsstrukturerna och i de
ekonomiska och politiska strukturerna.
Politiken har underkastat sig marknadskrafterna både på internationell
och på nationell nivå. Institutionerna försvagas. Kapitalmarknaden lever
sitt eget liv — de multinationella företagen institutionaliseras och
förbigår de internationella organisationerna och nationalstaterna.
De internationella storföretagen och deras nätverk samt de nationella
företag som är snabba att tillgodogöra sig den nya tekniken blir centrala
och inflytelserika aktörer.
De regionala strukturerna omformas efter den gränslösa ekonomins
logik. Nationsgränserna mister sin betydelse. Nya regionalstater bildas
utifrån de krav som en effektiv ekonomisk verksamhet ställer.
Världens utveckling styrs av en ny industriell logik, multinationella företag
och en snabb teknisk utveckling. Dessa omformar de internationella, nationella och samhälleliga strukturerna. Nationalstaterna mister betydelse. Nya
ekonomiska regioner uppstår, som endast slumpmässigt sammanfaller med
de tidigare nationalstaterna.
Snabbhet, effektivitet och produktivitet är honnörsord i den här världen. De snabba slukar de långsamma. Enligt den nya industriella logikens
lagar skapas värdena med hjälp av kunskap, kundorientering, nätverk och
förvärvade, relativa förmåner. Nätverken är låga och snabba. Framgångsrika är de som är bäst på att utnyttja den tillgängliga, gränslösa informationen.
De internationella organisationerna och byråkratierna hålls inte med i
tempot. FN kvävs av sina betalningssvårigheter och sin legitimitetskris.
Säkerhetsrådet breddas inte. De multinationella företagen behandlar Världs-
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handelsorganisationen som en narr och försöker hänsynslöst driva sina intressen genom den. Besluten från Riokonferensen ratificeras inte. Världens
utveckling sker som efter en naturlag. Den nya naturlagen heter penningens
makt.
Förenta Staterna fortsätter att växa. Särskilt de amerikanska multinationella storföretagen är framgångsrika. Här finns ledningen för det globala
handelskriget. Förenta Staterna intar åter ställningen som en världspolis som,
om det gäller, tar till vapen för att försvara sina företags vitala intressen i
världen.
De ekonomiskt starka nationerna, Förenta Staterna, Tyskland och Japan slår vakt om sina ekonomiska intressen. De mindre nationerna lever i
skuggan av de multinationella företagen och helt på deras villkor.
Kina förenar skickligt det gamla och det nya. De kinesiska klanerna har
ett färdigt nätverk för att utnyttja de inbyggda möjligheterna i Teknikens
och marknadernas välde. De lierar sig med de multinationella företagen.
Nätbildningen gör dem oslagbara. Till Kina förläggs även ett stort antal
arbetskraftsintensiva produktioner och anläggningar som är förbundna med
miljörisker.
Europeiska unionen kör in på ett stickspår. När de europeiska nationalstaterna mister sin betydelse minskar också EUs betydelse. De multinationella företagen har fått vad de behövde av EU - fri rörlighet för kapitalet,
varorna och arbetskraften. Det finns inget behov av en tredje EMU-etapp.
Finland kan inte falla tillbaka på de gemensamt avtalade spelreglerna
inom EU, och inte heller på EMU. Den nationella politikens viktigaste uppgifter är att garantera företag med förutsättningar för internationell framgång goda möjligheter att verka i Finland och fria marknader i världen.
Detta är statens huvuduppgift.
Eftersom den tredje etappen av EMU har begravts och det europeiska
valutasamarbetet också i övrigt befinner sig i svårigheter griper Finland till
devalvering som en livgivande injektion för nyckelområdena. Nyckelbranscherna är framgångsrika och deras framgång stöds. Efter en hård spar- och
anpassningskur skymtar redan ljuset. Det nyzeeländska undret får sällskap
av det finska undret.
I statens politik är tillbakadragandet huvudstrategin. Regionalpolitiken
i ordets traditionella bemärkelse försvinner — varje region får klara sig bäst
den kan. Inkomstfördelningen sker på marknaden utan att det allmänna träder till och omfördelar inkomsterna.
Finansieringen av samhällstjänsterna bygger i stor utsträckning på avgifter. Individerna köper de tjänster de behöver. Avgifter har införts också i
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grundskolan och på biblioteken. Möjligheterna att få den nödvändiga servicen på den privata och den offentliga marknaden tryggas genom en medborgarlön, som visserligen inte förslår särdeles väl.
Kommunernas självstyre växer kraftigt. Kommunerna är fria att fatta
beslut utan hänsyn till statlig styrning eller EU-normer. Sedan utjämningssystemet slopats är det i stor utsträckning kommunernas disponibla
inkomster som bestämmer gränserna för självstyrelsen. Kommunernas ställning som serviceproducent försvagas. Kommunen konkurrerar med andra
serviceproducenter. De kunder som anlitar den kommunala servicen hör
närmast till C- och D-medborgarna.
Konkurrensen mellan kommunerna håller skatteöret nere i de framgångsrika regionerna. Inom regioner där utvecklingen går bakåt kan skatteöret vara högt, men inkomsterna uteblir på grund av den låga inkomstnivån
och de få skattebetalarna. Kommunerna blir olika värda, och det förekommer att enskilda kommuners ekonomi bryter samman. Ett teoretiskt problem som dryftats inom juridiken — kan en kommun gå i konkurs? — måste
konfronteras och lösas i praktiken. Det kan den visst! Bistånd söks från
staten, men staten meddelar att dess uppgift att agera som borgensman
upphörde samtidigt som statsandelarna slopades.

Utdrag ur Tauno Tiusanens kolumn i tidskriften Talouselämä 13/1997
”Vi måste fråga oss om vi är omkring 20 gånger klipskare än östeuropéerna, tre gånger skickligare än sydkoreanerna, nästan dubbelt
så bra som britterna och omkring 50 procent smartare än nordamerikanerna. Blir svaret jakande, då är differenserna i kostnaderna för
arbetet berättigade. Om vi svarar nekande på frågan måste det relativa priset på arbetet ändras eller då måste vi nöja oss med en fortsatt kollektiv arbetslöshet.” (öv.)
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KULTURER I KONFRONTATION

Sedan den ideologiska konfrontationen upphört härskar ett värdetomrum
i världen. Det är svårt för människorna att identifiera sig med något alls.
Förut fanns det de goda och de onda — de som från ideologisk synpunkt
hade rätt eller fel. Nu splittras man på kulturer och religioner. Det som
föreföll vara gömt under ytan stiger upp i dagsljuset och börjar forma
framtiden.
Kulturerna och de urgamla religionerna är den här framtidens
drivkrafter. De delar upp världens folk i vänner och fiender.
Konfrontationer mellan civilisationer förekommer speciellt i gränslandet
mellan dem, men även inom dem förekommer skärmytslingar av etniska
orsaker. De förut så dominanta västerländska värdena överges på andra
håll och styrka hämtas ur de värden som far- och morföräldrarna
hyllade. Islams inflytande växer. Kina stiger fram ur sin tusenåriga
tradition. Gamla Moder Ryssland är vid god vigör.
Trots protester från de övriga civilisationerna är väst suveränt både i
ekonomiskt och politiskt hänseende. Nationalstaternas betydelse växer
kraftigt och även Finland går tillbaka till rötterna.
Civilisationerna och kulturerna utvecklas till aktörer som styr den internationella politiken och handeln. Motsatserna i världsåskådning och kulturskillnaderna är reella och bestående. Utvecklingen får sin drivkraft av att
samhörigheten växer inom de olika kulturerna och civilisationerna. De gamla
civilisationerna bildar enhetliga områden i religiöst och politiskt-ekonomiskt
avseende. Politiken styr den internationella utvecklingen och utvecklingen
på den nationella nivån.
Centrala element är växelverkan och konkurrens mellan den enhetliga
civilisation som uppstår i väst och de icke-västliga kulturkomplexen. I den
här realiteten lyckas inte försöken att skapa gemensamma spelregler. Resultatet blir en flerfalt polariserad värld som gör nya rågångar mellan civilisationerna.
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Hindren hopar sig på den internationella frihandelns väg. Världshandelsorganisationen förtvinar på grund av att dess värderingar och mål uppfattas som västerländskt präglade. Samma väg går även andra internationella
organisationer. Den internationella frihandeln ersätts av frihandelsarrangemang mellan civilisationerna och bilaterala avtal mellan nationerna.
Nationalstaternas ställning stärks när problemen inte kan lösas och målen
inte kan realiseras vare sig med den överstatliga ekonomins eller de överstatliga institutionernas medel.
I stället för två eller tre maktsfärer finns det flera maktcentra i världen,
och balansen mellan dem vacklar. Småningom finner man emellertid en ny
balans, med Förenta Staterna och Kina som poler.
De islamiska länderna bildar ett starkt samarbetsnätverk. Mellan de
islamiska länderna i Mellanöstern föds småningom ett islamiskt frihandelsområde. Folk som i politiskt avseende är olika, men som delar konfession
och bygger sin identitet på samma kulturarv, finner varann. Också de islamiska folken i de sydliga delarna av Ryska federationen får en starkare
nationell identitet. Till slut ansluter sig dessa folk till det islamiska frihandelsområdet.
I Europa stöter uppfyllandet av konvergenskriterierna för EMU på ett
växande motstånd. Redan i god tid före den tredje EMU-etappen visar det
sig att den gemensamma valutan skjuts på framtiden. Medlemsstaterna slår
in på en allt mer nationell politik i frågor som man förut avsåg att besluta
om gemensamt.
De nationella intressenas frammarsch förlamar EUs utveckling. EUs
regeringskonferens IGC rinner ut i sanden. EU fördjupas inte, fullmaktsförhållandena mellan institutionerna förnyas inte, öppenheten ökar inte, medan klyftan mellan invånarna och EU växer ytterligare. EU förlorar även
det lilla förtroende som invånarna hyst. EU blir aldrig mer än ett ekonomiskt förbund av självständiga medlemsstater.
Mellan Ryssland och Västeuropa finns det spänningar. Ryssland hotar
emellertid inte Europa. På olika håll i Ryssland sticker tecken på nationell
maktfullkomlighet upp huvudet. De interna striderna om makten fortsätter.
Som en motreaktion på splittringen börjar ortodoxa kyrkan ena ryssarna.
Panslavismen stiger fram som en motkraft till islam, som förenar de sydliga
delarna av Ryska federationen.
Liksom övriga EU-länder börjar Finland följa en relativt självständig
monetär och ekonomisk politik. Trots att växelkursmekanismen — ERM
— fortfarande existerar formellt är den av ringa betydelse. Medlemsländerna devalverar sina valutor utan större väsen och Europa får uppleva en serie
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konkurrerande devalveringar. Finland är med i devalveringsrallyt och lyckas i börjar skäligen väl. När EU avtar i betydelse, framtonar Finlands goda
relationer till Ryssland bättre.
Exportindustrins konkurrenskraft växer. De finländska företagen erövrar marknadsandelar. De samhällsekonomiska utsikterna är gynnsamma. För
att utveckla välfärdstjänsterna upptas mera utländska lån, eftersom man inte
ser några problem med återbetalningen av dem. Den offentliga ekonomin
står alltjämt för en betydande del av samhällsekonomin. I de samhällsekonomiska prognoserna har man återgått till den välkända linjen med
trendprognoser.
Statsandelarna och kommunalskatten är alltjämt mekanismer som stabiliserar kommunernas finansieringsbas. Inkomstöverföringarna är så stora
att den kommunala ekonomins andel av BNP år 2010 stiger till 35 procent.
För ett ögonblick hotades grundprinciperna för det finländska välfärdssamhället i och med att ambitionen att uppfylla EMU-kriterierna styrde hela den nationella politiken. Eftersom hänsyn inte längre behöver tas
till EMU, inleds återuppbyggnaden av välfärdssamhället på den gamla grunden. Näringslivet stöds massivt med offentliga medel. Skulden växer stadigt. Av framtidsscenarierna är det Kulturer i konfrontation som uppvisar
den största offentliga skulden. Någon gång kring år 2010 är den 80 procent
av BNP.
Kommunens kompetens är omfattande. Trycket på en nationell konsensus och den centrala styrningen minskar kommunernas självstyrelse. Det
nya välfärdssamhället reser sig på den gamla grunden och några stora
principiella reformer anses inte nödvändiga. Kommunens uppgift är att fungera som serviceproducent och se till infrastrukturen inom sitt revir. Den är
en politisk sammanslutning på lokal nivå, med uppgift att realisera den kommunala självstyrelsen och närdemokratin.
Den nationella kulturens uppsving följs av ett uppsving för nationalstaterna. Kulturella traditioner sätts i högsätet. Kultur- och fritidsfunktionen
hålls huvudsakligen kvar i kommunernas regi. Andelen tjänster på marknadens villkor växer emellertid.
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Slutet ändå inte gott
Trots de positiva utsikterna i begynnelsen får framtidsscenariot Kulturer i
konfrontation ett olyckligt slut. Skulden växer, penningpriset får ett Finlandspåslag. Kostnaderna för räntor och amorteringar växer och blir den
största huvudtiteln i budgeten. Finland står inför så benhårda ekonomiska
lagbundenheter att landet måste ge sig inför dem.
Nu börjar en kostnadsjakt med indragen service och tvångsmässiga
nedskärningar, som småningom leder till en åderlåtning av välfärdssamhället.
Finland står för andra gången på kort tid inför tvånget att spara.
Sparåtgärderna gången innan var dock rena barnleken jämfört med den nya
situationen. Men det finns alltid hopp. Det är vår klena tröst att vi inte är
den enda nationen som än en gång drevs ut i en tillvaro med en ekonomiskt
ohållbar grund.

Utdrag ur en insändare från allmänheten i tidningen Demari
10.4.1997
”Det övriga samhället lever som om vi inte var med i EU, men det
går inte för jordbrukaren. Han måste leva på samma producentpriser
som EU, om inte vi finländare avtalar något annat (vilket också är en
möjlighet).
---Kommunerna och städerna har i regel glömt jordbrukets genomgripande betydelse. Kommunerna ger företagen förmåner av olika slag
med hänvisning till sysselsättningen, varför då inte till jordbruket?”
(öv.)
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SCENARIERNA OCH FRIGÖRELSEN FRÅN VARDAGEN

Scenarier skapas av dem som inte är bergsäkra på framtiden. Storföretag
och branscher gör upp scenarier över olika tänkbara omvärldar. Organisationer speglar sig själva och sina uppgifter mot flera framtidsscenarier.
Också kommunerna kan skapa scenarier. De kan tas fram allena eller
tillsammans med andra. Ju intimare anknytning kommunens framtid har till
andra aktörers öde, desto viktigare är det att öva tillsammans.
Övningarna skapar vinklingar som man inte finner eller beaktar då problemen tacklas på ordinärt sätt. Scenarierna gör det lättare att beröra saker
som man inte vill eller kan tala om. I scenarioarbetet är det inte nödvändigt
att ta definitiv ställning till vad som kommer att hända. Det räcker mer än
väl, att händelserna är möjliga. Föreställda, men ändå möjliga framtidsbilder hjälper en att lägga märke till nya möjligheter och även nya osäkerheter.
Då ett scenario utarbetas kan även känsliga frågor tas upp till diskussion
som bland många andra möjligheter.
Att utarbeta scenarier är ett slags framtidsäventyr. I arbetet kan man
koppla loss från problemen i nuet och på kort sikt. I stället för att dryfta dem
reser man i fantasin längre in i framtiden och skapar sig en bild av olika
framtider. På det sättet skapas ett tillräckligt stort perspektiv på frågorna.
Att arbeta med scenarier är spännande, eftersom det förenar nytta med
nöje. Det är intressant och stimulerande att lära sig något, koppla sig fri från
vardagen och syna frågorna från ett lite högre plan än fullmäktigesalen, och
att göra detta i ett lite längre tidsperspektiv än en vecka framåt, till slutet av
året eller över en fullmäktigeperiod.
Då man efter en sådan resa återvänder till vardagen ter sig mången
fråga annorlunda än förut. En del av dem har profilerat sig som viktigare än
andra med tanke på framtiden. En del har mistat sin betydelse. Att rangordna frågor kan gå lättare när de möjliga konsekvenserna av dem har undersökts i ett framtidsperspektiv. Då gamla saker granskas ur en ny synvinkel
öppnar sig nya perspektiv.
Kommunikationen och samspelet går lättare om man lärt sig ett gemensamt språk. Betydelsen av nyinlärning accentueras. Man lär känna de
förändringsfaktorer, som oberoende av oss formar vår omvärld. Man lär sig
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påverka de faktorer som går att påverka och leva med dem som man inte har
auktoritet över.
Utifrån scenarierna kan man förbereda sig på olika händelser. Då scenarierna har utarbetats och variabler av betydelse för kommunen eller regionen har genomlysts i olika framtidsbilder, blir det möjligt att lägga upp
alternativa strategier för den händelse de aktualiseras.
Med hjälp av scenarierna kan man även syna dagens mål och strategier.
Dessa kan testas i olika framtider. På det sättet kan eventuella inkonsekvenser i våra strategier avslöjas. När vi varseblir dem förs vi framåt i
strategiarbetet.
Väsentliga inslag i scenarierna är de så kallade landmärkena. De är
händelser eller fenomen, som förefaller att länka oss in på någon framtid.
När vi stöter på ett landmärke får vi viktiga tips om den kommande utvecklingen. Är vi observanta på landmärkena kan vi vid behov ändra strategi.
Det är alldeles olika saker att spela boll efter europeiska, amerikanska eller
australiska regler. Ändå handlar alla spel om att få bollen i målet. Och målet
är i det här fallet att kommunens vision, som tagits fram gemensamt,
realiseras i alla framtider.
Tabellen nedan ger exempel på några landmärken som är viktiga för
kommunerna i Finland. Jämför man dem med till exempel globala landmärken (att grunda en världsmiljöorganisation) eller landmärken på Europanivå (ett fördjupat och utvidgat EU), så skiljer sig kommunernas landmärken
från dem. Kommunernas landmärken är snarare riktgivande, de är inga exakta
tablåer av kommande händelser.
Kommunens eller regionens scenarier kan ha mycket specifika landmärken. Kommunens största företag expanderar, läggs ned, flyttar till grannkommunen eller fortsätter verksamheten som förut.
Ju större företag, desto viktigare är det att låta dess öde variera i de
olika scenarierna. Som ett annat exempel kan samarbetet tas. Ytterlighetsformerna är att ha ett brett regionalt samarbete och att göra allt själv.
Ett landmärke kan till exempel vara att underteckna ett samverkansavtal mellan kommunerna eller att inte göra det. Uppmärksamhet måste också
ges med vem ett eventuellt samverkansavtal ingås, med hur stora kommuner
det ingås, från vilket håll samarbetsparterna hämtas. De olika möjligheterna
kan testas mot olika framtidsscenarier och bättre förutsättningar skapas som
grund för beslut.
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KOMMUNERNAS LANDMÄRKEN

Den stora
planen

Europa — kärna
och periferier

Teknikens och
marknadernas
välde

Kulturer i
konfrontation

Samförstånd
Staten styrs och
Staten viker undan
uppnås med staten. staten styr kraftigt. och avstår från att
styra.
Välfärdsservice
enligt den reviderade nordiska
modellen produceras i kommunal
regi.
Kommunernas
självstyrelse utvidgas och uppgifterna minskar
småningom.
Utjämningssystemet finns kvar.
Regionerna utvecklas långsamt i
olika riktningar.
Antalet kommuner
sjunker. Den administrativa och praktiska samverkan
växer i betydelse.
Sänkta inkomstskatter till staten.
Avtal mellan staten
och kommunerna
om ett stabilt
skatteunderlag.
Nya former av
kommunalskatt.
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Den statliga styrningen stärks då nationell konsensus
mobiliseras.
Kommunen delar Servicen produceras Kommunen har det
på knappheten och på marknaden och
grundläggande anproducerar basden kostar.
svaret för att den
tjänster för de
Kommunens betynordiska välfärdsfattiga.
delse i serviceservicen produceras
produktionen är
och organiseras.
liten.
De subjektiva
Självstyrelsen utSjälvstyrelsen minsrättigheterna ökar vidgas och uppgif- kar. Det breda uppoch det skenbara
terna minskar.
giftsfältet består.
kommunala självstyret växer.
Utjämningssyste- Utjämningssystemet Utjämningssystemet
met måste överges. försvinner. Regiostärks. Den regionala
Regionerna utnerna särutvecklas
jämlikheten består.
vecklas åt olika
snabbt.
håll.
Det ekonomiska
Av frivilligt tvång
Antalet kommuner
framtvingar ett
sjunker kommunerna blir oförändrat till
flertal kommunkraftigt i antal. Kom- följd av det starka
sammanslagningar. muner går i konkurs. utjämningssystemet.
Den höga arbetslösheten har en sänkande effekt på
skatteintäkterna.
Växande förpliktelser och statens
reträtt leder till
kraftigt höjt kommunalt skatteöre.

Staten avstår från
inkomstskatten till
kommunernas fördel. Konkurrensen
mellan kommunerna
håller skattenivån
nere. En del av
kommunerna
kraschar.

Skatteintäkterna växer åtminstone i början
på ett gynnsamt sätt.
Balansen mellan förpliktelser och finansiering störs. Acceptabla regionala olikheter.

Ett omfattande
Ett litet EMU och EMU ställs på framEMU och tyngden strikt ekonomisk tiden utan konsekpunkten lagd på sys- disciplin sätter
vens för
selsättningen ger
också kommunerna kommunerna.
kommunerna ett
i trångmål.
visst spelrum.
År 2000 ligger
Europa upplever ett Arbetslösheten växer
arbetslösheten på plågsamt deflations/ i början till över
omkring 300 000. -arbetslöshetssyn- 500 000, men viker
Sedan börjar sys- rom. Arbetslössnabbt efter omselsättningsläget
heten i Finland är struktureringar i
snabbt stärkas,
omkring 500 000
början av millenförutsatt att arbets- år 2000. De lång- niumet.
begreppet och ar- tidsarbetslösa är
betstiderna har
över 200 000.
reviderats.
Migrationen inom Flyttningstryck i
Städerna och tillFinland är under
riktningen södra
växtcentrumen
kontroll. Immigra- och mellersta
växer, men befolktionen är större än Finland. Männiningen på landsemigrationen.
skorna drar sig
bygden åldras och
bort från Finland
blir fattig. Flyttoch EU-periferin. ningsrörelse till
södra och mellersta
Finland. De mest
framgångsrika
flyttar ”ut i stora
världen”.

EMU skrotas vilket
först ger möjligheter till
en mindre stram
hushållning.
Arbetslöshetsnivån
sjunker först till
400 000, men fortsatt
stela strukturer får
den åter att växa på
2000-talet.

I flyttningsrörelsen
inom Finland sker
det inga större förändringar. Immigrationen är liten.
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ATT ARBETA MED SCENARIER I PRAKTIKEN

Arbetet med scenarier är en intressant process som vidgar synfältet. I ett
scenario kan människornas fantasi och intuitiva kunskaper tas till vara. Det
breddar urvalet av instrument till även annat än mätbara sifferfakta. Värderingar, attityder, det andliga klimatet, förtroendet för beslutsfattarna är exempel på kvalitativa storheter. Bedömningar kan lika väl läggas på kvantitativa storheter: hur arbetslösheten, försörjningsbalansen, kommunens ekonomi eller lånestock utvecklas i olika framtider. Bedömningarna stannar
emellertid endast vid uppskattningar baserade på grundlogiken i varje framtidsbild. De är inga prognoser.
Vanligen inleds kommunens scenarioarbete genom intervjuer med
nyckelpersonerna. Till dem hör representanterna för kommunens intressegrupper, förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ledande ställning. De fria
intervjuerna analyseras och sedan inleds bearbetningen av de faktorer som
är viktiga för kommunen. Under arbetets gång klarnar de viktiga frågorna
och nya aspekter hittas. Det är en process som hela tiden justeras och lever.
I arbetet eftertraktas största möjliga personliga engagemang. Det är inte
tillräckligt att ”göra scenarier för kommunen”. Det blir svårt för individen
att hålla sig till de framtidsvägar som ritas upp på det sättet. Kommunen
tillsätter en särskild scenarioarbetsgrupp för att utföra scenarioarbetet, och
arbetsgruppen ges tillräckligt mycket tid för att utföra sitt uppdrag. Gruppen kan bestå av till exempel kommunens ledningsgrupp och företrädare
för fullmäktigegrupperna. Gruppen gör grovgörat i scenarioprocessen och
skisserar upp kommunens öden i olika framtidsscenarier. Det personliga
engagemanget tillförs vid fullmäktigeseminarier, där fullmäktige säger sitt
och injicerar sin sakkunskap i processen.
Arbetet kan ske antingen för att ge planeringen av strategier starkare
förutsättningar eller för att justera förefintliga planer. Strategiernas träffsäkerhet granskas i olika framtider och eventuella behov av att rucka på
dem eller skapa alternativa strategier observeras.
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ÄR OCKSÅ DET MÖJLIGT?

Arbetet med att ta fram scenarier är ett konkret sätt att försöka få ett grepp
om framtiden. Det är aktuellt så länge det är omöjligt att gissa sig till eller
förutspå världens utveckling. Det finns åtminstone inte några direkta tecken
på att världen skulle bli mindre komplicerad och lättare att förstå. Förhållandet mellan orsak och verkan förefaller att bli allt mer komplicerat.
Om världens gång av någon orsak bleve förutsebar, skulle scenariernas
värde minska. Då kunde vi bereda oss på bara en enda känd framtid.
I en sådan värld vore det onödigt att granska andra möjliga framtidsbilder.
De som ser hur världen blir allt mer komplicerad och allt mindre förutsebar
har all orsak att börja tänka över sin organisations strategier för framgång
och försöka undvika blindskär genom att placera in strategierna i olika
framtidsscenarier.
Vi har lämnat den värld bakom oss, där frågorna var ”antingen - eller”.
Dagens och morgondagens värld är ”både - och-världar”. Många saker händer på en gång och på många sätt är händelserna inkommensurabla. Det är
därför svårt att hantera dem med de traditionella instrumenten.
Scenariernas värde ligger inte i hur väl eller illa de förutspår framtiden.
Scenarierna erbjuder ett instrument, som lämpar sig väl för att skärskåda en
”både - och-värld”.
I ”antingen - eller-världen” hörs utrop av typen ”Så här är det!” och
”Det bara kan inte stämma!”. De inbjuder inte till dialog. Nu är det viktigt
att få igång en dialog och att söka gemensamma mål. Scenarioarbetet förbättrar vår förmåga att uppfatta förändringar, att dra riktiga slutledningar
och att tillämpa dem på vardagsbesluten.
Att ställa frågan ”Är också det möjligt?” är ett utmärkt första steg i den
riktningen.
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EPILOG

Ett scenarioarbete är ingen produkt som kan kvitteras med ett ”Puh, det var
en pärs, men nu är det klart.” Scenarier är inte till någon särskild nytta om
man inte kan eller vill inlemma dem i det vardagliga, fortgående strategiska
tänkandet och arbetet. Förändring, evaluering av det nya och identifiering
av framtidsfenomen är ständiga utmaningar.
”Fyra framtidsscenarier för kommunerna” innehåller inte fyra möjliga
framtidsbilder som kan tjäna som plattform för besluten. De är bara tänkbara utvecklingstablåer som används för att bedöma hur den värld och omvärld
som vi möter i olika framtider kan te sig.
I Kommunförbundets scenarioarbete ges en föreställning om karaktäristiska faktorer och orsaker som antas påverka utvecklingen av varje enskild framtid. En titt har även tagits på hur kommunerna fungerar i de fyra
framtiderna. Genom att observera och identifiera signalerna om förändringar kan vi bedöma i vilken riktning utvecklingen förefaller att gå. Utifrån
detta måste vi slå fast hur vi egentligen förhåller oss till förändringen. Det
kan hända att förändringen går i en riktning som motsvarar vår vision. Om
den inte gör det måste vi nogsamt överväga om vår vision över huvud taget
är uppnåelig eller om det kanske är något fel på våra metoder.
En enskild kommun kan använda samma framtidsbilder i sitt eget scenarioarbete och dessutom skärskåda faktorer av väsentlig betydelse för
kommunens framtid. Kommunerna är olika, deras omvärld är olika och de
möter olika utmaningar. En alert kommun kan beakta en förändring och i
den upptäcka faktorer av väsentlig betydelse. Det blir då möjligt att till fullo
utnyttja möjligheterna och att undvika överilade åtgärder.

Var och en drar själv sina slutsatser
Beslutsprocessen bygger på tänkande och prövning. Scenarierna fungerar
här som hjälpmedel, men var och en måste själv dra slutsatser.
Kommunernas viktigaste uppgift är att utifrån sin självstyrelse sörja
för invånarnas andliga och fysiska välfärd. I detta sammanfattas även den
centrala samhällsvisionen, viljeyttringen, i den kommunala förvaltningen. I
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Finland råder ett brett samförstånd om att man skall försöka hålla de väsentliga principerna för välfärdssamhället intakta även under förändrade
förhållanden.
Detta mål kan sammanfattas i tre omständigheter av grundläggande
natur:
 att alla har rätt till välfärdstjänster och grundtrygghet,
 att tillgången till dessa skall stödjas med gemensamma medel
 att ändringar i dem skall göras efter principen om jämlikt och
rättvist bemötande av invånarna.
När man lyssnar till signaler från omvärlden och ibland även från närmare håll hör man det generella budskapet om att ”konkurrensen och flexibiliteten måste öka och socialskyddet trappas ned, om Europa skall klara
sig ur den misär som följer av arbetslöshet och regression.
Måste vi här i Finland lämpa vårt länge omhuldade välfärdssamhälle
över bord? Nej, beslutet ligger helt i våra egna händer. Däremot kan vi inte
förbigå tecknen på förändring. Nu måste vi överväga hur vi skall kunna
hålla fast vid våra mål.

Var står vi?
För att vi skall se vart vi är på väg måste vi först veta var vi står. Vilka
förändringar väntar oss inom den närmaste framtiden, vilka är oundvikliga
och vilka sådana att de åtminstone delvis är beroende av oss? Vi måste ta
ställning till dem. Det gäller oundvikliga förändringar, det gäller strategiska
utmaningar och det gäller våra val.
Den här sammanställningen är en övning där det ställs fler frågor än det
ges svar. Riktiga frågor är alltid en förutsättning för riktiga svar.
Tidsperspektivet för den här strategiska granskningen är kortare än scenarioarbetets. Fästpunkterna för det ligger i dagens vetande och uppfattning.
Infallsvinkeln är här och nu, medan scenarierna benar ut morgondagens
möjligheter. Därmed har vi återvänt till vardagens arbete från vår resa i
framtiden, och vi försöker se hur titten in i framtiden påverkar våra tankar
om dagens värld.
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Så här är det
Det finns saker som vi tämligen säkert vet att kommer att hända. De innehåller i sig inga överraskningar. De måste bara beaktas och vi måste ha mod
att dra praktiska slutsatser av dem. De är inga nyheter. Den kalla verkligheten är emellertid att vi inte kan undfly dessa förändringar. Hur vi handlar
idag kan vara av avgörande betydelse för livet och möjligheterna i morgon.

Åldersstrukturen
Vi vet att medelåldern bland finländarna stiger. De stora årsklasserna går nu
genom livet som i det närmaste femtioåringar, och går i sinom tid i pension
i den goda tron att de själva redan har betalat sina pensioner. I takt med att
de blir äldre behöver de även i växande grad tjänster som tillhandahålls av
samhället. Hur påverkas kommunernas verksamhet av det faktum att
invånarna åldras? Hur klarar vi dessa utmaningar och hur rustar vi oss för
dem? Kommer de unga generationerna att ha utrymme för att förverkliga
sig själva och fortsätta att utveckla samhället i ett förgubbat Finland?

Ekonomin
Samhällsekonomin får åter ett uppsving, men så länge den statliga ekonomin är trängd är också kommunernas ekonomi ansträngd. Det allmännas
ekonomi är en helhet, och förändringar i den avspeglar sig även i kommunerna. Ingen antydan om lösnande tyglar i statshushållningen finns i sikte
inom den närmaste framtiden. Också den tredje etappen av EMU och regeringens engagemang att fullfölja den är ett klart bekräftande tecken. Kommunerna måste därför vänja sig vid tanken på en stram ekonomi även framöver. Vad betyder det i praktiken? Vad är viktigt och vad mindre viktigt?
Vad måste vi ge avkall på och hur? Eller måste vi?

Arbetslösheten
Fastän arbetslösheten minskar finns det inga tecken på att massarbetslösheten
skulle ge vika. Vi håller på att få en utslagen grupp av långtidsarbetslösa.
Även den ekonomiska tillväxten har fått en annan karaktär. Nu skapar den
inte längre arbetstillfällen i samma omfattning som förr. Den höjda produktiviteten beskattar hela tiden arbetsplatser inom alla sektorer. Vi kommer att
få lov att leva länge med arbetslösheten. Kanske rentav tills vi lär oss en ny
hållning till arbete och arbetslöshet. Är vi redo att ändra våra uppfattningar
om arbetet och inkomstfördelningen och att vid behov lägga dem på en helt
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ny bog? Håller skyddsnäten i välfärdssamhället så länge att vi hinner nå
fram till en rimlig balans?

Strukturomvandling
Strukturomvandlingen ger sig i dag inte lika tydligt till känna som i förrgår,
då vi lämnade agrarsamhället för att inträda i industrisamhället, eller i går,
då vi anträdde färden mot servicesamhället. Men strukturomvandlingen
fortsätter och den har globala konsekvenser. Vi är på väg mot något — ett
data-, kunskaps- eller informationssamhälle eller ett samhälle där människor möts. Eller är vi redan framme? Om vi är det, vilket är i så fall följande
skede? Hur påverkar det hela Finland och därmed invånarna i kommunerna?

Flyttningsrörelse
Av de ovan nämnda skälen flyttar folk omkring i dag, liksom i går. I historiens ljus har migrationstempot varierat, men varit överraskande jämnt. Redan
nu bor tre fjärdedelar av finländarna på ett område av samma storleksordning som Kittilä kommun. Flyttningen fortsätter — vare sig vi vill det eller
inte. Och då den fortsätter formar den landet och ökar bosättningen i
tätorterna. Finland borde emellertid hållas regionalt befolkat. Hur förhåller
vi oss till det här oundvikliga fenomenet? Det kräver oförvägenhet att välja
och vilja att stödja de alternativ som är möjliga.

Strategi
Många frågor är avhängiga av oss själva och av de beslut som vi fattar eller
låter bli att fatta. Vår välfärdsvision är klar. Vilken är den strategi som på
bästa möjliga sätt hjälper oss och för oss till målet?
För att vi skall kunna lägga upp en fungerande strategi måste vi ha en
föreställning om vart världen och Finland är på väg. Det förefaller som om
att medan vi arbetar på att bevara de centrala värdena i välfärdssamhället
betonar omvärlden marknadens värderingar och delvis även historiska traditioner. På scenariospråk befinner vi oss någonstans i gränsmarkerna mellan Den stora planen och Europa - kärna och periferier och Teknikens och
marknadernas välde, medan vi själva föreställer oss att vi är på väg mot Den
stora planen. Att besvara frågan är svårt och utgångspunkten är subjektiv.
Ändå måste lokaliseringen ske, för att vi skall veta varifrån vi kommer och
vart vi är på väg. Vilka frågor leder ett dylikt antagande till?
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Produktion av tjänster
Inom den närmaste framtiden kommer kommunernas förpliktelser knappast
att minska i avsevärd omfattning. Vad innebär det i förhållanden präglade
av allt knappare resurser? Vi måste utan fördomar se över vilken basservice
vi vill att kommunerna skall producera under alla förhållanden och på vilket
sätt det skall ske. Vi måste definiera vad vi anser vara omistligt i vårt nordiska
välfärdssamhälle. Om vi inte är förmögna att själva framställa alla tjänster,
kan då möjligen andra göra det? Vilken är familjens och organisationernas
ställning i den nya situationen? Hurdant är det samhälle de eventuella
förändringarna vill driva oss in i?
Vi måste vara förmögna att ta beslut som även i framtiden säkerställer
de kvaliteter i välfärdssamhället som vi inte är villiga att ge avkall på. Samtidigt måste vi vara mycket lyhörda för vår omvärld och förändringar i den,
anamma de tankar och handlingssätt som passar ihop med vår uppfattning
om social rättvisa.

Finansieringsmöjligheter
Statsandelarnas relativa andel av kommunernas inkomster minskar medan
andelen skatteintäkter växer. Var skall inkomsterna tas? Kan kommunernas
skatteinkomstbas breddas? Är det möjligt att få extra inkomster i form av
höjda serviceavgifter? Eller måste balansen mellan intäkter och utgifter
hämtas i servicevolymen och kvantiteten? Växer klyftan mellan kommuninvånare och olika regioner? Behöver kommunerna och staten en lika bred
inkomstbas som förut eller kan man komma till rätta med mindre?

Region- och näringsstrukturen
Skillnaderna mellan regionerna förefaller att öka. Orsakerna är många.
Kunnandet koncentreras, informationssamhället kan ha en centraliserande
effekt — å andra sidan kan det även stödja en decentralisering — glesbygden avfolkas, infrastrukturen måste stärkas inom regioner med inflyttningsöverskott och den ligger där outnyttjad i avfolkningsregionerna. Hur ser
den regionpolitik ut som kan påverka följderna av migrationen? Tillåter vi
att utvecklingen går sin gilla gång? Hur kan vi påverka en reform av EUs
strukturfond? Eller de minskande resurserna för en nationell regionpolitik?
Hur kan vi i hela landet ingjuta lokal företagsamhet och lokalt partnerskap,
som för samman aktörerna inom regionen? Kan vi trygga nationens funktionella enhetlighet?
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Internationalisering och integration
Åtminstone nu förefaller det som om det är fråga om en utveckling som inte
viker undan för något. Hur redo är vi för en växande internationalisering
och en fördjupad och eventuellt även breddad integration? Hur påverkas vi
om de baltiska staterna blir medlemmar av EU? Hur tar vi till vara möjligheterna i Ryssland och hur visar vi tillbaka eventuella hot? Har en fördjupad integration en förenhetligande effekt på kommunernas verksamhet?
Vilken betydelse har det nordiska samarbetet?

Kommunernas personal
Det är knappast möjligt att anställa särskilt mycket mer personal inom kommunerna. Personalen åldras och blir trött. Hur kan kommunsektorn bibehålla konkurrenskraften gentemot övriga arbetsgivare? Hur hjälper man
människor att orka? Hurdan är den nya personalpolitiken, som tar hänsyn
till det faktum att samma tjänster även produceras i privat regi? Hur kan
man utveckla goda lokala samarbetsformer mellan arbetsgivare och arbetstagare?

Kommunstrukturen
Kommunerna och landskapen utsätts i det integrerade Europa för en skärpt
konkurrens. Är svaret på denna utmaning initiativkraft och samverkan, samlade resurser - och kommunsammanslagningar om detta är påkallat? Eller
konkurrerar kommunerna och regionerna med varandra? Tecknen i tiden
tyder på att det är de aktiva och snabba som kammar hem vinsten. Låter vi
kommunens struktur forma sig själv eller kan vi påverka utformningen?
Vad ställer detta för krav på oss?

Och behållningen?
Framtiden och nuet växelverkar med varandra. Det vi gör i dag eller lämnar
ogjort påverkar vår framtid. Vi eftersträvar harmoni och välfärd för invånarna utifrån premissen att vi är på väg mot någon stor plan. Det är inte en
önskebrunn i ny skepnad, utan en reell värld av möjligheter. Den innefattar
även risker och i tiden finns även tecken på andra framtider. Det här visar att
scenarierna fungerar när de alla är möjliga.
Världen i Den stora planen är en värld av samverkan och fredlig koexistens, där aktörerna har kontakt med varandra och agerar med allas bästa
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för ögonen. Kan vi observera tecken på en sådan utvecklingstrend i vår
hemvana miljö?
Det finns även färska exempel. Staten och kommunerna har funnit flera
viktiga områden där de tillsammans och i samverkan med andra aktörer
bygger en framtid.
En förhandlingsgrupp gemensam för staten och kommunerna har tillsatts med uppgift att skapa förutsättningar för kommunerna att överleva i
situationer av allt knappare resurser.
Invånarnas möjligheter att på den lokala nivån påverka frågor som berör dem förbättras och stärks genom aktiverande försök att stärka delaktigheten.
I samverkan mellan olika regionala och lokala aktörer har i sysselsättningsfrämjande syfte vidtagits åtgärder för att skapa ett lokalt partnerskap
som tar fasta på initiativkraft.
Dessa konkreta åtgärder visar att vi åtminstone försöker leva i samoch växelverkan med staten, näringslivet och invånargrupperna.
Händelserna hittills visar att en strategi baserad på aktiv interaktion
håller på att växa fram inom Kommunförbundet. Detta arbete bör gå vidare,
och vi bör få klarhet i vilka våra andra partners är och vilka intressen som
förenar dem och kommunerna och Kommunförbundet.

Och tänk om?
En klassisk fråga i scenariovärlden är ”Och tänk om världen inte utvecklar
sig så som vi önskar?” Svaret blir i stort sett detta: ”Vi måste beakta också
den här möjligheten och bereda oss på framtider som vi ogärna vill uppleva.
Skapar vi alternativa strategier kan vi vara bättre förberedda om vi möter
dessa situationer.”
Syftet med scenarioarbetet är dubbelt. Det gör det möjligt att ge nya
svar på gamla frågor och det lyfter även fram helt nya frågor. Kommunförbundets scenarioarbete skapade nya frågeställningar. Man frågade sig vad
kommunens uppgift är i olika framtidsbilder.
De preliminära svaren återspeglar frågeställningen och svaren i scenariotänkandet.
I Den stora planen är uppgiften att revidera välfärdssamhället. Kort
sagt går det ut på att utveckla olika samverkansprocesser, att hantera de
ytterligare förpliktelser som läggs på kommunerna, att planera reformer och
diversifiera de kommunala funktionerna.
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I Europa — kärna och periferier, är uppgifterna förenade med hanteringen av en samhälls- och kommunsanering. Hur kan man även under sådana förhållanden klara sig med minsta möjliga skador? Det kan bli aktuellt
att bygga ekonomiska buffertar. Detta låter sig göras endast om man förutser situationen och är beredd att möta den. Den stora uppgiften blir att realisera de strukturella omläggningarna och att upprätthålla rättvisan i ett samhälle som inte är av rättvis natur.
I Teknikens och marknadernas välde måste välfärdssamhällets och
kommunens uppgifter omdefinieras helt. Det blir påkallat att planera ändringar av system, att genomföra en privatisering av serviceorganisationen,
att höja invånarnas aktiva delaktighet och att stödja dem som faller igenom
skyddsnäten.
I Kulturer i konfrontation är uppgiften att förhindra att välfärdsstaten
blir utmärglad. Detta kräver stark påverkan inom samhällspolitiken, utveckling av kommunernas servicefunktioner och höjd produktivitet. För att undvika att det går galet i slutändan måste ekonomin skötas noga och intressena
bevakas effektivt.
Detta är preliminära svar, men likväl försök att närma sig verksamheten och planeringen av den med hjälp av scenariotänkandet.

Världen kan förändras
Att våndas inför förändringar har alltid varit människans lott. I allmänhet
har hon överlevt våndan genom att tro på sig själv och på ett optimistiskt
sätt lita på människans självbevarelsedrift. För att hon skall klara sig krävs
även vilja och aktörer. Här följer en tanke av en verklig aktör, oss alla till
lärdom:
”Världen går det inte att ändra på, sade författaren Bernard Shaw.
Visserligen känner inte alla människor till denna enkla sanning och just de
lymlarna förändrar världen.
Världen förändrar sig i själva verket vem vet om inte med tilltagande
snabbhet. Världen har förändrat sig och blivit en helt annan under den tid
de människor levat, som nu är äldst bland oss. Jag har själv haft den mer
eller mindre tvivelaktiga glädjen att vara med om att förändra världen: att
vara med om att se hur det till synes omöjliga blir möjligt och hur det som
förefaller skrämmande svårt kan genomföras på ett drägligt sätt.”
Mauno Koivisto 1968. ”Och nu?”, Schildts, Helsingfors 1982.
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