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8. Omoderna Tider 

15. 

Moderna Tider har både möjligheter och problem. Dess styrka är varumärket, 
dess svaghet att den inte lever upp till sitt namn. Hur kan Moderna Tider 
göras modern igen? l av Marie Söderqvist 

Globaliseringens eliter 
I alla samhällen finns eliter. Och precis som samhället förändras, byter de 
också skepnad. Fordismens och välfärdsstatens eliter är nu på väg ut. Men 
vilka ersätter dem? 1 av Nils Karlson 

20. Det är som att förbjuda regn 
I industrisamhället producerades främst varor, och där blev l+ l exakt 2. 
Men en kunskap plus en kunskap blir inte två kunskaper. Det blir en ny 
ekonomi. 1 av Karin Larsson 

26 Hierarkiernas slut 
Informationsflödet ändrar förutsättningarna för att organisera ekonomi och 
politik. Auktoritärt styre och formella hierarkier fungerar inte i en tid då 
företagen är beroende av högkvalificerade medarbetare och sociala nätverk. 
Men hur bör organisationerna egentligen se ut? l av Francis Fukuyama 

3 Fällda i mediedomstolen 
I media dömdes obducenten och allmänläkaren snabbt i styckmordsmålet. 
Ännu snabbare dömdes den i våras utkomna boken om processen, Döden är 
en man. De två läkarna kan framöver få rättslig återupprättelse av domstol. 
Men kan medierna ge det också? l av Per lindeberg 

46. Varning för backlash 
Med den neolitiska revolutionen började människor att skapa platsbundna 
identiteter. Informationstekniken och politiskt skapade nödvä ndigheter av 
människors rörlighet utmanar dessa. Men bidrar denna modernitet till en 
bättre civilisation, eller ställs vi åter inför nomadernas problem? 
l av Johan Tralau 
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