
Sigge Winther Nielsen leverer skarp debatbog om, hvorfor vælgernes ønsker 
forsvinder op i den blå luft – og hvordan vi fikser det 
 
Sigge Winther Nielsen: Entreprenørstaten 

”Det danske demokrati er blevet til et teater, hvor politikere, presse og embedsmænd 
underholder hinanden med politiske udspil, som de alle ved aldrig bliver vedtaget. Og hvis de 
måtte blive stemt igennem i folketingssalen, lige så sikkert ikke kommer til at virke i 
virkeligheden." Sådan lyder det fra Sigge Winther Nielsen, der i denne debatbog stiller skarpt på 
det danske demokratis mangelfulde evne til at gennemføre politik - og hvad der kan gøres ved 
det.  
  
Dansk politik går i tomgang. Og det selv om over 700.000 offentligt ansatte går på arbejde for at 
udforme og udrulle politikernes ønsker. 
  
I denne bog opføres en (nerve)pirrende fortælling om det danske folkestyre. I centrum står 
politikere, journalister og embedsmænd fanget i deres eget spin som magtesløse sjæle, der løber 
hurtigere og hurtigere – men alligevel må erkende, at for meget sander til i pseudopolitik. 
Spørgsmålet rejser sig: Kan vi i dag overhovedet drive politiske forandringer? 
  
Alt for sjældent løser reformerne nemlig de store problemer i vores samfund såsom klima, tech, 
ulighed og vækst. Eller bare de nære emner som folkeskole, jobformidling, integration, 
skatteindkrævning og socialpolitik. Og konsekvensen er klar: Når vælgernes ønsker forsvinder op i 
den blå luft, så udhuler det vores demokrati.  
  
Gennem nye data, videnskabelige artikler, historisk materiale og 50 interviews med nøgleaktører 
viser bogen, at mange af de uløste problemer er såkaldte ’vilde problemer’. Det er sammenviklede 
problemer, som konkurrencestaten har svært ved at tøjle.  
 
En vej ud af dette morads er opbygningen af en entreprenørstat. Det er en stat, som begejstrer 
ved at udvælge få månelandingsprojekter, som er så store og svære, at vi kun løser dem på tværs 
af offentlig, privat og civilsamfund. Entreprenørstaten åbner sig altså mod omverdenen og giver 
sig tid til at lege, udvikle, teste og skalere i et langt sejt træk for at bringe troen på politik tilbage. 
 
Sigge Winther Nielsen er uddannet cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Han har boet flere år 
i USA som gæsteforsker på Berkeley, University of California og som Fulbright Scholar på Columbia 
University, New York. Sigge har skrevet en række bøger og videnskabelige artikler om moderne 
politik. Han er tidligere vært på DR2 Deadline, embedsmand i Finansministeriet og politisk 
analytiker på Politiken. I dag er han vicedirektør i Djøf og medlem af bestyrelsen i den grønne 
investeringsfond Planetary Impact Ventures. 
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