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Makt, Medskapande och Manöverutrymme
Den stora samhällsomdaning som präglar vår tid har medfört ett tilltagande antal utmaningar på olika samhällsnivåer som hotar den sociala hållbarheten. Det
gäller såväl globalt och regionalt som nationellt och lokalt. Det gäller också här i
Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fick av sin beslutande kongress
2015 förnyat och utökat uppdrag att stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling
för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. Uppdraget ligger i linje med
FN:s globala mål för en hållbar utveckling som generalförsamlingen fastställde
hösten 2016 (Agenda 2030).
Som en del av detta uppdrag har jag fått uppgiften av SKL:s Medborgardialogprojekt att arbeta fram denna forskningsstudie, tänkt att tillsammans med inspelade
föreläsningar användas som ett kunskapsunderlag för projektets fortbildning i
”Omvärldskunskap, Samhällsförändring och Medborgardialog”. I forskningsstudiens första två delar diskuterades, mot denna bakgrund, dynamiken i den globala politiska ekonomin liksom den sociala hållbarhetens innebörd och utmaningar, så också i en svensk kontext. I samband med redogörelsen för några av de
åtgärdsprogram och handlingsplaner som utarbetats på olika nivåer, kunde jag
konstatera en stark politisk samsyn när det gällde omfattningen av och allvaret
i de utmaningar vi står inför. Likaså en stark politisk vilja att göra någonting åt
situationen.
I denna tredje och avslutande del av forskningsstudien skall jag diskutera vad som
krävs för att gå från ord till handling. Särskilt uppmärksammas frågan om makt,
manöverutrymme och den roll som en medskapande medborgardialog kan spela
för att få en hållbar samhällsutveckling till stånd.

Detta är den tredje delen i en forskningsstudie som tillsammans med inspelade föreläsningar utgör ett kurspaket i omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog som
utarbetats på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.
Forskningsstudien är uppdelad i tre delar. Den första delen
(Del I) diskuterade det världsekonomiska systemets framväxt och den pågående samhällsförändringen ur ett globalt
perspektiv. Den andra delen (Del II) diskuterade den svenska
ekonomins internationalisering och de utmaningar som den
sociala hållbarheten står inför ur ett nationellt perspektiv och i
en svensk kontext. Mot bakgrund av analysen i de två tidigare
delarna, diskuterar denna del (Del III) frågan om makt, medskapande, det politiska manöverutrymmet och medborgardialogens förändrade förutsättningar
Varje del inleds med instuderingsfrågor och avslutas med
frågor som underlag till eftertankar och reflektion liksom av
lästips på vad som kan vara värt att läsa vidare för ytterligare fördjupning. Forskningsstudien i sin helhet inleds med en
gemensam inledande sammanfattning som återfinns i del I.
Läsaren rekommenderas att ta del av denna inledande sammanfattning, liksom att reflektera över förekommande instuderingsfrågor innan arbetet påbörjas med att läsa vidare i
materialet eller titta på inspelade föreläsningar.
Förutom den heltäckande litteraturlista som återfinns längst
bak i denna del III, och som omfattar den forskningslitteratur
som använts i forskningsstudiens olika delar i sin helhet, avslutas varje del med en förteckning över relevanta litteraturtips
för de läsare som vill fördjupa sig inom ett särskilt område.
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Inledning
FN:s globala mål för hållbar utveckling och tillhörande Agenda 2030 utgör en viktig utgångspunkt för denna forskningsstudie (United Nations,
2016a). Hunger och extrem fattigdom skall utrotas, ojämlikhet och
orättvisor minska och klimatkrisen lösas på ett hållbart sätt. Den breda
politiska samsyn som präglar de globala hållbarhetsmålen, liksom utvecklingsagendan 2030 som utarbetats för att uppnå dem, är ett tydligt
uttryck för medvetenheten om de komplexa samhällsfrågor och utmaningar som följer i samhällsutvecklingens spår och som präglar vår tid.
De globala målen för hållbar utveckling utgör en fortsättning på det
arbete som inleddes inom ramarna för det internationella utvecklingssamarbetet i samband med millennieskiftet 2000 med målsättning att
reducera världsfattigdomen med minst 50 % fram till år 2015 (World
Bank Group, 2016). Tack vare en enastående ekonomisk utveckling i
Indien och Kina, där över 700 miljoner människor kunde lämna den
absoluta fattigdomens gissel, kunde målen uppnås. Beräkningarna vilade dock i medeltalets bekvämlighet. Som redogjordes för i forskningsstudiens första del visar UNDP i sin rapport över mänsklig utveckling
(2016) hur inkomstklyftorna i absoluta termer fortsätter att öka. Det
gäller speciellt för länderna i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. För
att den nya utvecklingsagendan skall ha förutsättningar att göra större
avtryck pekar utvecklingsforskningen på vikten av en rad politiska och
statliga stödåtgärder för att komma tillrätta med marknadens välkända
tillkortakommanden när det gäller fattigdomsbekämpning (Cimadamore, Koehler & Pogge, 2016, United Nations Development Group (UNDG),
2016b).

samfundet står inför, vilket underlättar samstämmighet mellan politikområden. Målen gäller för det andra inte bara fattiga länder på jordens
södra breddgrader utan omfattar också OECD- länderna. Det gör att de
globala hållbarhetsmålen på ett sätt i och för sig påminner om de krav
på en ny ekonomisk världsordning som den Alliansfria rörelsen för fattiga länders räkning drev igenom i FN:s generalförsamling i mitten av
1970-talet. Den stora skillnaden är emellertid att initiativtagarna till deklarationen bakom kraven på en ny internationell ekonomisk ordning
på den tiden saknade makt att sätta bakom orden. Tolkningsföreträdet
låg kvar hos de rika OECD- länderna.

Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att den nya utvecklingsagendan med sina globala mål för hållbar utveckling på några väsentliga
punkter skiljer sig åt från det stora antal deklarationer som i olika sammanhang presenterats alltsedan FN bildades efter andra världskrigets
slut. De globala hållbarhetsmålen hänger för det första ihop, är odelbara och anlägger därmed en helhetssyn på de utmaningar som världs-

Idag ser världen annorlunda ut. De senaste årtiondenas enastående
ekonomiska utveckling har medfört maktförskjutningar som flyttat
världens ekonomiska epicentrum söderut och österöver. Samtliga länder har inför denna nya geopolitiska realitet förbundit sig att, utifrån
sina förutsättningar, leva upp till de förpliktelser som de globala målen
för en hållbar utveckling innebär och de åtaganden som överenskom8

mits. Det gäller även Sverige. Agenda 2030 skall därför uppfattas som
en genomtänkt och noga avvägd strategi för att komma tillrätta med
den globala sociala konflikten och dess trilemma som jag redogjorde
för i forskningsstudiens första del.

med gemensamma arbetssätt och mål saknas följaktligen också. Däremot, något tidstypiskt, är arbetet i full gång på lokal nivå, där kommuner som Ale, Malmö och Växjö ligger i framkant. Ungefär hälften av
Sveriges kommuner, landsting och regioner arbetar med agendan som
gjort avtryck i deras budgets- och översiktsplaner. En del kommuner
arbetar med att utifrån agendan utarbeta nya hållbarhetsplaner (SKL,
2017).

Såväl den tidigare svenska alliansregeringen som den nuvarande röd/
gröna regeringen har varit drivande när det gäller målens framtagning
och fastställande. På svenskt initiativ har en särskild internationell högnivågrupp utsetts, bestående av stats- och regeringschefer från nio länder, för att följa och på olika sätt stödja genomförandet. Agenda 2030
utgör ett unikt ramverk genom att samla och kombinera den internationella dagordningen för minskad fattigdom med den internationella
dagordningen för en hållbar samhällsutveckling i dess tre dimensioner.
Kraven på de globala målens odelbarhet ökar behovet av samstämmighet och gör för svenskt vidkommande den tidigare (2003) antagna
svenska politiken för global utveckling (PGU - se faktarutan i del I - Box
I:2:13) till ett centralt verktyg för genomförandet. Den svenska regeringen lanserade därför under våren 2016 en nystart för denna politik
(Regeringen, 2015a).

Box III:1
Regeringens handlingsplan Agenda 2030
I juni 2018 presenterade regeringen sin handlingsplan: Agenda 2030 en agenda för förändring. Handlingsplanen inleds med en övergripande presentation (mål för mål av Agendans totalt 17 mål) av de åtgärder
som den svenska regeringen avser att vidta såväl nationellt och lokalt
(flera åtgärder berör direkt kommunsektorn) som globalt (inom ramarna för det internationella utvecklingssamarbetet - biståndet). Handlingsplanen betonar vikten av samstämmighet mellan olika politikområden
(och hänvisar härvidlag till Sveriges tidigare av riksdagen godkända politik för global utveckling (PGU) som fullt ut underordnas Agenda 2030).

I Sverige har en särskild delegation utsetts med uppgift att underlätta
och bevaka det svenska hållbarhetsarbetet. Baserat på delegationens
nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan (Agenda delegationen, 2016) har regeringen alldeles nyligen (juni 2018) presenterat sin
handlingsplan (Regeringen, 2018). Sveriges Kommuner och Landsting
har fått i uppdrag att stödja sina medlemmar med implementering och
uppföljning på lokal nivå. Uppdraget spelar vår tids samhällsomdaning
och statens förändrade roll. Dess egen kraft för att driva agendan är
svag. Handlingsplanen saknar riksdagsförankring och sträcker sig inte
över en mandatperiod. Beslut har därför ännu inte kunnat fattas om
nationella riktlinjer och om en tydlig mandatfördelning mellan olika
myndigheter. Skarpa förslag för att hantera de strukturella hinder som
föreligger för att möjliggöra den omställning som krävs, när det gäller
produktions- och konsumtionsmönster lyser med sin frånvaro. Förslag
till konkret sektors- och departementsövergripande samstämmighet

Samverkan mellan olika samhällsaktörer såväl när det gäller problemformulering som genomförande, anses vara en grundbult för att säkerställa agendans genomförande. Ett antal nyskapande plattformar skall
därför stimuleras att växa fram för att underlätta och förstärka partnerskapet mellan berörda aktörer. Däremot säger handlingsplanen ingenting om hur den brist på kunskap kring Agenda 2030 som präglar såväl
skolor som universitet och samhället i stort skall hanteras och den roll
som utbildning spelar härvidlag (Dagens Samhälle, 2018)
Sveriges kommuner och landsting tillmäts en stor roll för det lokala genomförandet. En rad kunskapshöjande åtgärder skall vidtas när det gäller agendans bakgrund innehåll och målsättningar för förtroendevalda
och offentligt anställda inom kommunal sektor. Utöver detta kommer
Delegationen för Agenda 2030 att tillsammans med SKL och rådet för
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främjande av kommunala analyser (RKA) att utarbeta indikatorer och

fört att detta program är tänkt att motsvara en slags långtidsbudget för

nyckeltal för landets kommuner och landsting för att underlätta lokalt

perioden 2020-2030. Programmet kommer också att ligga till grund för

genomförande och uppföljning. Ungefär hälften av landets kommuner

kommunens övergripande arbete med översiktsplanen. Kommunen

och landsting uppger att de redan idag aktivt arbetar med Agenda 2030

lägger därtill också stor vikt vid förankringsarbetet. Det gäller inte en-

som ett led i sitt arbete för en hållbar utveckling. Malmö och Växjö till-

bart internt och för hållbarheten hos kommunens egna arbetsplatser

hör två av de kommuner som ligger i framkant. (Handlingsplanen kan

utan också externt när det gäller förankringsarbetet med näringslivet

laddas ned från: https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlings-

och det omkringliggande samhället. Dialogmöten och öppna evene-

plan-agenda-2030/).

mang (exempelvis Earth Week) syftar till att även medborgarna skall

Växjö kommuns arbete med de globala målen för en hållbar utveckling

känna sig delaktiga och bli drivande i det kommunala arbetet med att
nå de globala hållbarhetsmålen. Kommunens hem- och Facebook-sidor
har här blivit till viktiga verktyg för informationsspridning och interaktiv

I Växjö har kommunens arbete med att genomföra Agenda 2030 fått ett

kommunikation om de olika aktiviteter som pågår.

osedvanligt stort utrymme i budgeten för 2018 och präglar budgetens
upplägg och struktur, de prioriteringar som görs och de nyckeltal som
presenteras. En förändring av den kommunala organisationen har ge-

Två ömsesidigt beroende och förstärkande megatrender förklarar den
prioritet som världssamfundet unisont ger arbetet med att genomföra
de globala hållbarhetsmålen. Det handlar om fattigdom och klimatförändringar, vars samspel bildar en problematisk ond cirkel och nedåtgående spiral. Fattigdom bidrar till klimatförändringar genom att tvinga
människor till att, för sin överlevnad, överutnyttja förnyelsebara resurser (jord och vatten) och därmed också till att bidra till den jorderosion
som minskar jordens förmåga att absorbera utsläpta växthusgaser. Klimatförändringar, i sin tur, bidrar till ökad fattigdom genom att begränsa tillgången till de förnyelsebara resurser som människor behöver för
att odla sin mat och säkerställa sin överlevnad. Erfarenheter från Mellanöstern och inbördeskriget i Syrien visar också på hur fattigdom och
klimatförändringar, genom sin samverkan, bidrar till den politiska instabilitet som utgör en viktig orsak till väpnade konflikter.

nomförts för att underlätta den sektorsövergripande samverkan som
hållbarhetsarbetet kräver. Kommunens miljöstrategiska chef har blivit
hållbarhetschef för de fyra enheterna för miljö, mångfald, folkhälsa och
tillgänglighet, vilka slagits ihop. Ett internt tvärsektoriellt nätverksarbete har påbörjats, inte bara inom det redan befintliga miljönätverket
utan också inom nystartade nätverk för mångfald och folkhälsa. Utifrån
en analys av i vilken utsträckning som kommunens 120 olika styrdokument redan knyter an till målen har förvaltningen utarbetat underlag för kommunstyrelsen när det gäller vilka mål som saknas och vilka
som är i behov av kompletterande styrdokument. Förutom att identifiera nyckelpersonerna i organisationen för vart och ett av de 17 globala
hållbarhetsmålen, omfattar också underlaget en analys om vilka utmaningar som staden står inför när det gäller genomförandet av utvecklingsagendan i sin helhet. Syftet med underlaget är att ta fram målbil-

FN-deklarationen slår fast situationens allvar:
”Vi är den första generationen som har möjlighet att utrota fattigdomen
– och vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna”

der för vart och ett av de 17 globala målen som sammantaget är tänkta
att utgöra själva kärnan i det hållbarhetsprogram som skall utarbetas i
ett nästa steg tillsammans med förtroendevalda politiker, bolagschefer
och koncernledning. Nödvändigheten av att arbeta långsiktigt har med-
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Box III:2
Klimatomställning

års UNDP-rapport, som lanserades i Stockholm i slutet av mars 2017,

När 193 länder den 25 september 2015 undertecknande FN:s globala

inkluderande utveckling där alla människor får möjlighet att tillvarata

hållbarhetsmål var det ett tydligt exempel på både den ökade medve-

sina livschanser (jämför mål 10 och 16).

tenheten om de globala utmaningar som världssamfundet står inför

Omfattningen av det arbete som krävs för att uppnå de globala håll-

understryker uppgiftens allvar genom att visa på fortsatt växande inkomstklyftor inom och mellan länder och på nödvändigheten av en mer

och de maktförskjutningar som ägt rum, som en följd av att världens

barhetsmålen förstår vi om vi betänker att målen handlar om att såväl

ekonomiska epicentrum under de senaste 20 åren i tilltagande grad

utrota fattigdom och hunger fram till 2030 (mål 1 och 2) som att under

flyttat österut och söderöver. De 17 odelbara målen gäller inte bara fat-

samma period samtidigt ställa om till en fossilfri energianvändning (mål

tiga låginkomstländer utan också rikare höginkomstländer. De syftar till

7 och 13). Den nödvändiga kopplingen mellan dessa ambitiösa mål lig-

att utrota fattigdom och hunger, rädda planetens ekosystem och klimat

ger i deras ömsesidiga beroende och inbördes förstärkande kraft. Fat-

samt säkerställa alla människors rätt till drägliga, jämlika och trygga liv

tigdomsrelaterade miljöproblem hotar jordens förnyelsebara resurser

genom hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

(jord och vatten) och bidrar till att förvärra planetens egen förmåga att

Ett särskilt mål har utarbetats för att hantera de utmaningar som följer

hantera utsläppen av växthusgaser (mål 6 och 15). Den globala uppvärm-

i den tilltagande urbaniseringens spår, inte minst när det gäller att kom-

ning som utsläppen av växthusgaserna ger upphov till medför stigande

ma tillrätta med växande hälso- och inkomstklyftor (mål nr 11). Som

havsvattennivåer, vilket i sin tur bidrar till att förvärra de fattigdomsre-

en följd av statens förändrade roll, och det sätt på vilket detta försvå-

laterade miljöproblemen ytterligare. För att undvika översvämningar,

rat mellanstatlig samverkan och global samhällsstyrning, börjar städer,

förstörelse av odlingsbar mark och gigantiska folkomförflyttningar och

och deras gränsöverskridande nätverk, spela en avgörande roll för det

förvärrad fattigdom, måste den pågående uppvärmningen av atmosfä-

internationella beslutsfattande och det samarbete som måste till för

ren bromsas upp och begränsas till 1,5 – 2 grader. Forskarna menar att

att hantera de globala utmaningarna på ett hållbart sätt. Denna för-

det finns vissa möjligheter till detta under förutsättning att utsläppen

stärkta roll gäller inte bara inom miljöområdet och frågor kring nödvän-

börjar minska senast år 2020. År 2045 – 2060 måste koldioxidutsläppen

dig klimatomställning. I december 2016 antog FN:s generalförsamling

vara lika med noll. Detta innebär att världen måste vara helt fossilfri

det initiativ som UNESCO tagit till en speciell plattform – New Urban

omkring år 2045 (Laestadius, 2018).

Agenda – med uppgift att särskilt skydda flyktingar och asylsökandes

Här finner vi förklaringen till den klimatomställning som världens ledare

mänskliga rättigheter. Arbetet med plattformen, som pågått under

genom Agenda 2030 har förbundit sig att medverka till. Därtill skall ock-

flera år, påskyndades onekligen av den aktuella flyktingkrisen och det

så läggas en rad andra sammanfallande intressen av att komma tillrätta

faktum att majoriteten flyktingar, liksom migranter i övrigt, söker sig

med koldioxidutsläppen och klimatuppvärmningen. De luftförorening-

till städer. Den antagna plattformen gav ytterligare legitimitet åt det

ar som följer med koldioxidutsläppen beräknas medföra 4 miljoner för

nätverk ”Welcoming cities for refugees” som UNESCO tillsammans med

tidiga dödsfall varje år, varav 1,6 miljoner i Kina. Kostnaderna för den

ECCAR (European Coalition of Cities against Racism) tidigare byggt upp

försämrade hälsa som luftföroreningar medför årligen enbart i Europa,

bland världens städer för att bekämpa rasism och diskriminering och

uppskattas av WHO till hissnande 1 500 miljarder dollar per år (WHO,

säkerställa de mänskliga rättigheterna också för de mest sårbara. 2017

2012, 2016). Därtill kommer de privata förmögenheter som hotas för
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fastighetsägare med tillgångar i riskzonen för stigande havsvattennivå-

mans med de krav som omställningen till ett fossilfritt samhälle stäl-

er, inte minst i USA (Manhattan, Long Island, Florida och Kalifornien),

ler, gör att den klimatomställning mänskligheten står inför också, och

där företrädare för berörda städer och delstater många gånger spelat

kanske främst, handlar om förändrade produktions- och konsumtions-

en mer framträdande roll under de internationella klimatförhandling-

mönster i höginkomstländerna (mål 12). Det är i höginkomstländerna

arna än administrationen i Washington, som behövt ta hänsyn till en i

som de största ekologiska fotavtrycken återfinns och det är där som de

många fall mer motsträvig kongress.

största förutsättningarna finns för att skapa det tillräckliga miljöutrym-

Framgången beror på hur snabbt omställningen till förnybar energi kan

me som krävs för att komma tillrätta med världens fattigdomsproblem.
Köttkonsumtion, transporter och uppvärmning av bostäder svarar för

tänkas äga rum. Investeringsviljan i förnybar energi är fortfarande re-

omkring 70 % av det ekologiska fotavtrycket. Till följd av sina levnadsva-

lativt liten. Den uppgår för närvarande till omkring 350 miljarder dollar

nor skapar befolkningen i länder som Sverige och USA fyra respektive

per år. För att användning av fossilt bränsle skulle kunna fasas ut fram

fem gånger större fotavtryck än vad planeten orkar bära, om utveck-

till år 2030 borde investeringarna i förnybar energi uppgå till omkring 1

lingsländerna skulle ta efter Sveriges och USA:s levnadssätt och kon-

000 miljarder dollar per år. För de länder som investerat mest pengar

sumtionsmönster (WWF – Living planet report, 2016). För att synliggöra

för att få fram förnybar energi har framgången inte låtit vänta på sig.

effekterna av vår nuvarande livsstil, öka allmänhetens medvetenhet om

Den citerade UNDP- rapportens siffror ger viss grund för förhoppning-

allvaret i de globala utmaningarna, och påvisa vad exakt som kan och

ar. Under år 2015 togs 500 000 nya solpaneler i bruk världen över, vilket

måste göras på lokal nivå för att hållbarheten skall säkerställas, utgör

dramatiskt ökat tillgängligheten av och också reducerat kostnaden för

Agenda 2030 med sina konkreta mål och mätbara indikatorer ett viktigt

energiförsörjningen. Slutsatser dragna av den svenske vetenskapsjour-

transformativt verktyg.

nalisten Jens Ergon, som för SVT:s vetenskapsredaktion följt upp sin genomgång av forskningslitteraturen med ett stort antal intervjuer med
världens ledande experter, ger fog för viss optimism. Han visar bland

I forskningsstudiens första del redogjorde jag för delar av teoribildningen inom den Globala Politiska Ekonomin som kunde hjälpa till med att
identifiera några av drivkrafterna bakom den ojämna utvecklingen. I
ett historiskt perspektiv kunde jag med hjälp av Björn Hettne (2009)
beskriva hur utvecklingstänkandet under mänsklighetens moderna historia formats av människans strävan efter att säkerställa viktiga värdegrunder såsom behoven av säkerhet/trygghet, frihet/utveckling och
rättvisa. Jag kunde också visa på hur det dominerande lokala tänkandet
inte bara präglade länders inhemska ekonomiska politik, utan också
satte sin prägel på länders utrikespolitik och internationella relationer.
Dominerande länders säkerhets- och utvecklingspolitik formade i sin
tur världsordningens och den globala politiska ekonomins spelregler,
något som också slog igenom och påverkade utvecklingsförutsättningarna på lokal nivå.

annat på hur priset på nyinstallerad el har sjunkit med 60 % de senaste
fem åren, att kapaciteten har sexdubblats och gjort att den för miljön
så skadliga utvinningen och användningen av kol blivit alltmer ekonomisk olönsam. Allt större del av finansiella flöden, inte minst genom
statliga subventioner och stödåtgärder, börjar söka sig från fossilbaserad energiproduktion till förnybar, där länder som Tyskland och Kina
ligger i framkant. De globala koldioxidutsläppen har börjat plana ut. År
2025 beräknas kostnaden för solenergi ha fallit med ytterligare 60 %,
för vindkraft med 30 % och ny batteriteknik med fallande priser ökar
elbilens användningsområden (Ergon, 2016).
För att komma tillrätta med fattigdomens problem, och skapa drägliga
livsvillkor åt en ökande befolkning, krävs ekonomisk tillväxt och tillgång
till energi. De behov av ökat miljöutrymme som detta medför, tillsam12

Med hjälp av en historisk tillbakablick identifierade Hettne (2009) ett
antal olika utvecklingsdiskurser som varit framträdande under mänsklighetens moderna historia och också analysera deras tillkortakommanden. Mot denna bakgrund kunde jag visa hur utvecklingstänkandet fångas upp av olika samhällskrafter och mäktiga utvecklingsaktörer
(inte minst internationella finansiella institutioner och biståndsgivare),
hur tänkandet paketeras och sprids vidare över världen för att återigen packas upp och komma till användning någon helt annanstans. Så
stärks kopplingen och det dynamiska och komplexa samspelet mellan
det lokala och det globala.

Det är mot denna bakgrund som jag i denna tredje del av forskningsstudien skall ta upp och diskutera tre viktiga frågor. Det handlar för
det första om vad en hållbar utveckling skulle kunna tänkas innebära i
ett svenskt sammanhang. Ett antal utredningar föreligger när det gäller
den ekologiska hållbarheten och den klimatomställning som är nödvändig. Jag skall därför i första hand begränsa mig till frågor om den sociala hållbarheten och de beröringspunkter med ekonomisk hållbarhet
som blir aktuella för att säkerställa välfärdens finansiering. De första
frågorna som jag försöker besvara är vad som behöver göras och varför. Den andra frågan som kräver uppmärksamhet gäller det politiska
manöverutrymmet, frågan om makt, det politiska landskapet och dess
sociala bärare. Frågan som här står i fokus handlar alltså om vem. Den
tredje frågan som jag skall belysa är vad som krävs för att i praktiken
kunna gå från ord till handling. Vilken betydelse har människors delaktighet, hur skall denna kunna mobiliseras och organiseras? Vilken roll
spelar medborgardialog och hur bör denna utformas för att dess potential skall kunna tas tillvara på fullt ut?

I del II flyttade jag därefter över fokus till hur ett sådant utvecklingstänkande tagit sig uttryck i en svensk kontext. Mot bakgrund av dynamiken
i den globala politiska ekonomin, och omvandlingen av de nationella
produktionssystemens bärkraftiga delar till länkar i globala förädlingskedjor, diskuterade jag hur utvecklingen påverkat den svenska modellen. Speciellt uppmärksammade jag statens tillbakadragande från det
politiska rummet, regionalpolitikens förändring och tilltagande kommunala svårigheter med att finansiera välfärden på egen hand. Det fanns
tydliga tecken på att den globala ojämna inkomstutvecklingen spridit
sig också till Sverige, vilket resulterat i regionala skillnader som gjort att
landet riskerar att glida isär. Motsvarande inkomstskillnader och hälsoklyftor växer också fram både mellan stad och land och mellan städers olika stadsdelar och bostadsområden. OECD, som varje år följer
upp den svenska ekonomiska utvecklingen, har under det sista decenniet sett hur svenska inkomstklyftor, om än från en tidigare mycket låg
nivå, numera tillhör de snabbast växande i hela OECD- området. De varnar för att fortsatt stigande inkomstklyftor allvarligt kommer att kunna
hota den sociala sammanhållningen, liksom den sociala tillit på vilken
samhällskontraktet ytterst vilar. På samma sätt som i övriga delar av
världen framstår det allt tydligare att också Sverige behöver förnya sitt
utvecklingstänkande och finna former för en mer hållbar och inkluderande utveckling. Det kommunala arbetet med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 skulle kunna användas som viktiga transformativa verktyg härvidlag.

III:1 - Föreläsning
Del 1 av den kompletterande föreläsningen - FN:s Agenda 2030
https://youtu.be/N8K9wPycgj8
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På samma sätt som jag inledde del I av forskningsstudien med en relativt omfattande inledande sammanfattning, skall jag i denna del III
avsluta forskningsstudien med en relativt omfattande avslutande uppsummering. Jag kommer här att sammanfatta de iakttagelser som jag
med hjälp av forskningslitteraturen gjort när det gäller den pågående
samhällsomdaningens och det förändrade politiska landskapets inflytande på medborgardialogens möjligheter och hinder. Forskningsstudien avslutas i sin helhet med att jag i form av en epilog försöker besvara
några frågor kring hur jag själv ser på resultaten av min forskningsresa
och vilka slutsatser jag själv drar när det gäller de samhällsutmaningar
vi står inför liksom de sätt på vilka de kan tänkas hanteras.

INSTUDERINGSFRÅGOR
I denna forskningsstudiens tredje del diskuteras frågan om makt, politiskt manöverutrymme och frågan om den roll som medskapande
och en medskapande medborgardialog kan spela för en socialt hållbar utveckling. Ta nu gärna en stund, innan Du sätter igång och läser
igenom materialet och tittar på de inspelade föreläsningarna, till att
fundera igenom hur Du för närvarande tänker kring nedanstående
frågeställningar:
1. Hur ser Du själv på frågan om makt, vilka olika typer av makt och
maktutövning kommer Du i kontakt med i din vardag? Utövar Du
själv makt och på vilket sätt?
2. Under vilka omständigheter kan makt missbrukas? Kan Du själv
minnas att Du blivit utsatt för maktmissbruk? Hur hanterade Du det?
3. Vilka är dina erfarenheter av medborgardialog och dess förmåga
att bidra till ett ökat samhällsengagemang hos medborgarna? Vilka
är de svårigheter som medborgardialogen står inför härvidlag och
vad tror Du skulle kunna göras för att den skall komma bättre till
användning?
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1. Vad bör göras? Synvändor för en
hållbar utveckling

att glida isär. De utmaningar som vår tids utvecklingstänkande har att
möta handlar inte längre bara om hur landets ekonomi skall anpassas
efter den globala politiska ekonomins dynamik, samt om att undanröja
hinder i produktionsledet och stimulera utbudet. Det handlar om att
utrota fattigdom, att öka jämlikheten och skapa ett mer inkluderande
samhälle och det handlar om att genomföra en klimatomställning som
säkerställer utvecklingens hållbarhet.

Den samhällsomdaning som präglar vår tid, där det lokala flätas
samman med det globala och där världen bokstavligt talat kommer inrusande i våra vardagsrum, har medfört att vi befinner oss
i en helt ny situation. Många av de samhällsutmaningar vi står inför är komplexa. En del av dem har vi inte ens kunnat föreställa
oss skulle kunna hända. Vi saknar beprövad erfarenhet om hur
de skall hanteras. Det enda vi med säkerhet tror oss veta, är att vi
inte längre kan göra som vi alltid har gjort, om än mer och bättre.
Vi måste i många fall helt enkelt göra på ett annat sätt.

Vi befinner oss således i en helt ny situation. Övergången mellan det
nationalstatliga projektet och det globala nätverkssamhället har gjort
att vi hamnat i det som den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci utifrån tidigare historiska erfarenheter kallar för ett Interregnum med
mycket begränsade förutsättningar för politiskt ledarskap (Gramsci,
1971).

I detta avsnitt diskuterar jag med hjälp av forskningslitteraturen
vikten av att göra synvändor när det gäller hur vi för närvarande
tänker och förhåller oss till frågan om samhällets utveckling och
medborgarnas välbefinnande. Synvändorna skall uppfattas som
underlag till den medborgardialog som måste till för att identifiera olika perspektiv på och alternativa förhållningssätt till hur
den sociala hållbarhetens utmaningar kan hanteras. De nödvändiga strukturella förändringar som den sociala hållbarheten kräver
kan bara identifieras tillsammans med de medborgare som berörs
utifrån de specifika förhållanden som råder lokalt.
Svaret på frågan vad som bör göras, för att svara mot de krav som ställs
på en hållbar utveckling, försvåras av det postpolitiska tillstånd som råder. Den enda vägens politik, som präglat det politiska beslutsfattandet
under flera decennier, har gjort att den politiska frågan om varför saker
och ting skall göras fått begränsat utrymme. För Sverige, med sitt osedvanligt stora exportberoende, har det främst handlat om att underlätta
för marknadens aktörer att surfa på globaliseringens vågor. För stora
befolkningsgrupper har vi hittills klarat det förvånansvärt bra. Samtidigt har vi avhänt oss förmågan att se till hela befolkningens väl och ve
och till hela landets behov – inkomstklyftorna växer och landet håller på

Många av de samhällsutmaningar vi står inför är komplexa samhällsfrågor. En del av dem som vi har att hantera i framtiden har vi inte ens
kunnat föreställa oss skulle kunna hända. Vi saknar beprövad erfarenhet av hur de skall hanteras. Det enda vi med säkerhet vet om är att
vi inte längre kan göra som vi alltid har gjort, om än mer och bättre. Vi
måste helt enkelt göra på ett annat sätt. Den sociala ingenjörskonsten
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gick med John Maynard Keynes ur tiden. Samhället måste skapas med
människor och inte för människor, utifrån de specifika förhållanden
som råder lokalt. Det är därför som det inte längre går att på samma
sätt som tidigare ta fram nationella handlingsplaner. Statens roll har
förändrats – det finns inga stora berättelser. Vi saknar motsvarighet
till de gemensamma visioner med vilka vi under efterkrigstiden kunde
bygga upp det svenska välfärdssamhället. I övergången mellan det nationella och det globala nätverkssamhället har vi hamnat i ett postpolitiskt tillstånd.

för att öka byråkratins effektivitet och minska kostnaderna för densamma. Styrningsformen, New Public Management, ansågs nödvändig för
att klara omställningen och övergången från det nationella välfärdsprojektet till det postnationella nätverkssamhället. Styrningsformen kom
över tiden, genom sina krav på evidensbaserade åtgärder och mätbara
effektivitetskrav, att reducera utrymmet för medborgarnas deltagande
och för den erfarenhetsbaserade kunskap de var bärare av (Hall, 2012).
Den nyliberala eran medförde att vi alltmer gled in i ett postpolitiskt
tillstånd. Utvecklingens utmaningar, och de olika målkonflikter som hör

Box III:1:1
Utvecklingstänkandets pånyttfödelse

utvecklingen till, överlämnades åt marknadskrafterna att hantera efter

Den ekonomiska krisen på 1970-talet visade på att den keynesianism

lar inte längre bara om hur landets ekonomi skall anpassas efter den

med vars hjälp många OECD-länder så framgångsrikt hade byggt upp

globala politiska ekonomins dynamik, eller om att undanröja hinder i

sina välfärdsstater inte längre fungerade. Den efterfrågestyrda politi-

produktionsledet och stimulera utbudet. Det handlar om att utrota fat-

ken medförde inte bara en allt värre inflation – den klarade inte längre

tigdom, att öka jämlikheten och skapa ett mer inkluderande samhälle

av att skapa en tillräcklig köpkraft för att upprätthålla sysselsättning-

och det handlar om att genomföra en klimatomställning som säker-

en. Den ekonomiska utvecklingen gav upphov till ett nytt fenomen som

ställer utvecklingens hållbarhet (UNDP, 2016). Dessa uppgifter kan inte

inte tidigare var känt. Företeelsen med inflation och arbetslöshet sam-

överlämnas till marknadens aktörer av den enkla anledningen att deras

tidigt myntade begreppet ”Stagflation” (Rist 1997, Eklund, 2013). Pro-

mandat bygger på kortsiktig lönsamhet utifrån existerande köpkraft

duktionssystemens fortsatta internationalisering hade berövat staten

och efterfrågan. Det är också därför som tillväxtens vinster inte sipprar

stora delar av dess omfördelande skattepolitik och dramatiskt föränd-

ned och kommer alla till del. Marknadens aktörer är väl skickade för att

rat dess roll. Genom det minskade utrymmet för ekonomisk politik och

se till människors individuella behovstillfredsställelse. Det är inte deras

statlig styrning, kom en stor del av utvecklingstänkandet att fokusera på

huvudsakliga uppgift att se till samhällsnyttan, även om frågan om före-

marknadens roll som utvecklingsagent (Gilpin, 2001, de Vylder, 2013).

tagens sociala ansvar kommit att ta en allt större plats på dagordning-

Intresset flyttades över till villkoren för att komma tillrätta med olika

en under senare år (Magnusson & Norén, 2003, Chandler & Mazlish,

flaskhalsar i produktionen för att öka utbudet. Ekonomisk åtstramning

2005). Vår tids stora samhällsomdaning, där det lokala alltmer flätas

och minskade välfärdsåtaganden ansågs vara en förutsättning för att

samman med det globala och de nya utmaningar som följer i dess spår,

mobilisera det kapital som behövdes för produktiva investeringar. Den

ställer utvecklingstänkandet inför behovet av pånyttfödelse. Ett utveck-

nyliberala era som inleddes medförde inte bara en ny form för ekono-

lingstänkande i tiden måste baseras på insikten om att den sociala in-

misk styrning – en ständig anpassning av produktionsstrukturer till vad

genjörskonstens tid är förbi och på en förändrad människosyn. Männ-

som krävdes av den globala ekonomins dynamik. Även formerna för

iskan måste uppfattas som ett aktivt subjekt, med förmåga att ta ansvar

samhällsstyrning av myndigheter och förvaltning behövde förändras

och fatta kloka beslut. Utmaningarna måste hanteras och det framtida

bästa förmåga (Abrahamsson et al., 2016).
De utmaningar som vår tids utvecklingstänkande har att möta, hand-
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Det är därför som jag valt att prata i termer av synvändor. Vi måste
tänka på ett nytt sätt (KAIROS, 2016). Begreppet synvända är myntat av
Elisabeth Hermodsson för att förmedla att vår tids världsbild inte längre är adekvat för att förstå vår tids problem. Hon menar att vi måste
ändra världsbild för att rädda världen, eftersom den bild vi gör oss av
världen påverkar världens förutsättningar (Hermodsson, 1975, 2008).
Detsamma gäller hur vi ser på frågan om utveckling. Vårt sätt att tänka
om utveckling påverkar i högsta grad den hållbara utvecklingens förutsättningar.

samhället behöver byggas tillsammans med människor. Människan får
därvidlag inte uppfattas som en rationell konsument, som en kund som
främst ser till sin individuella behovstillfredsställelse. Människan är en
social varelse med behov av relationer och hon är medborgare med förmåga att se till långsiktiga intressen och att värdesätta samhällsnyttan
(Abrahamsson, 2012b).

De uppgifter vi står inför knyter an till våra tidigare diskussioner i forskningsstudiens första del, om behovet av en ny utvecklingsdiskurs och
en alternativ utvecklingsstrategi (Hettne, 2009, Reinert, Ghosh & Kattel,
2016). I den bemärkelsen står vi inför ett akut behov av utvecklingsstrategins pånyttfödelse (Schurman, 1993, Rist, 1997, McCann & McCloskey, 2003, Gasper, 2004, Abrahamsson, 2012b). Som vi minns handlar
behovet av en ny utvecklingsdiskurs, en sjätte diskurs för att tala med
freds- och utvecklingsforskaren Björn Hettne (2009), inte bara om en
diskurs i singularis utan om flera diskurser, var och en utformad för att
kunna svara mot de förhållanden som råder lokalt runt om på vår jord.
Samtidigt kan vi utgå ifrån att det i sådana diskurser kommer att gå att
utkristallisera vissa universella värden när det gäller hur människor väljer att tillfredsställa sina behov av säkerhet, utveckling och rättvisa. Vi
kan också utgå ifrån att dessa värden kommer att vara genuint mycket
mer universalistiska än de europeiska värden som genom först kolonialismen och den västerländska samhällsvetenskapen vetenskapen (inte
minst vår tids statsvetenskapliga och nationalekonomiska teoribildning) med hjälp av olika tvingande sätt spridits världen över och präglat
mänsklighetens moderna historias. Vi talar alltså om universell universalism ((Amin, 2011, Bexell, 2008, Wallerstein, 2006, Widdows, 2011,).
FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 hjälper oss att
ringa in färdriktningen. Exakt vart vi skall, och på vilket sätt vi skall tas
oss dit, varierar utifrån de lokala förhållanden som råder. För att hantera framtidens utmaningar krävs ett medskapande med dem som berörs. Det går som sagt inte längre att på samma sätt som tidigare förlita
sig på nationella handlingsplaner.

I forskningsstudiens andra del kunde jag mot denna bakgrund, och utifrån mitt förslag till definition av det omtvistade begreppet social hållbarhet, visa på ett antal synvändor som är nödvändiga för att förstärka den sociala hållbarheten i stora och medelstora svenska städer. De
knöt alla an till såväl Agenda 2030 som till årets UNDP -rapport när det
gäller villkoren för en mer inkluderande utveckling. Som vi minns baserades mitt förslag till definition av den sociala hållbarhetens innebörd
på de värdegrunder som präglat samhällsutvecklingen under mänsklighetens moderna historia. Det handlar om människors strävan efter
ordning och säkerhet, efter frihet och utveckling och efter rättvisa och
jämlikhet (Hettne, 2009, Foot, Gaddis & Hurrell, 2003).
Förtjänsten med den föreslagna definitionen var att det inte bara blev
möjligt att identifiera åtgärder för att förstärka den sociala hållbarhetens olika värdegrunder och dimensioner. Det fanns också möjligheter
att kvantitativt mäta och följa hur de utvecklades över tid. Liksom frågan om demokrati är frågan om den sociala hållbarheten ingenting som
skapas och som sedan är fixat och klart. Demokrati och social hållbarhet utsätts hela tiden för nya påfrestningar och måste hela tiden försvaras och värnas. Det är av denna anledning som jag i forskningsstudiens
senare avsnitt kommer att redogöra för delar av det forskningsarbete
som sker när det gäller vikten av att demokratisera demokratin.
Diskussionen jag förde i del två handlade mycket om säkerhet i staden, om en hållbar stadsutveckling och om en rättvis stad. Anledningen
till att jag betonade stadsutveckling, i den utsträckning som jag gjor17

de, berodde på den vikt som speciellt städer anses kunna spela för genomförandet av Agenda 2030. Till följd av statens förändrade roll, och
den menliga inverkan på det mellanstatliga samarbetet och global samhällsstyrning som denna medfört (global governance deficit), förväntas
städer och deras gränsöverskridande nätverk spela en helt avgörande
roll för det internationella samarbete som måste till för att hantera de
globala utmaningarna på ett hållbart sätt (Katz & Nowak, 2018). Det är i
städer och urbana miljöer som majoriteten av världens befolkning bor,
det är i städer och urbana miljöer som många av våra problem med
global omfattning skapas och det är i städer och urbana miljöer som
globala problem ger sig till känna och hotar mänsklig överlevnad. Den
ökade betydelse som städer spelar för en hållbar utveckling har resulterat i ett särskilt mål bland FN:s globala hållbarhetsmål (mål nr 11) och
medfört framväxten av ett helt nytt samhällsvetenskapligt forskningsområde kring hållbara städer. Forskningscentrat Mistra Urban Futures
är ett svenskt exempel på en tilltagande institutionalisering av en sådan
forskningsinriktning. Målet om jämlika och inkluderande städer har förstärkts av det initiativ som togs i maj 2016 av UNESCO tillsammans med
nätverket ECCAR; att lansera en organisation för att särskilt skydda flyktingar och asylsökandes mänskliga rättigheter. UN-Habitat beslutade
under oktober i Quito 2016 (Habitat III) att införa en sådan ”new Urban
Agenda” och denna kunde också enhälligt antas av FN:s generalförsamling i december 2016.

”skala upp” användningsområdet till den kommunala och regionala nivån. Som jag också redogjorde för i forskningsstudiens andra del, i samband med att jag i avsnitt 4 diskuterade kring behovet av en ny politisk
förhandlingsarena, yttrar sig vår tids Stora Samhällsomdaning (Polanyi
[1944], 2001) också i att det politiska landskapet förändrats. Det handlar inte minst frågan om maktutövning och om förändrade former för
såväl det sätt på vilket människor formar sin identitet som på vilket hon
kanaliserar sitt samhällsengagemang och politiska ställningstanden (se
Box III: Uppsummering:2). Dessa förändringar i det politiska landskapet
har medfört nya konfliktlinjer när det gäller såväl socioekonomiskt som
sociokulturellt betingade ojämlikheter som det blir särskilt viktigt att
beakta.

De målsättningar som kommer till uttryck i FN:s globala hållbarhetsmål
och dess utvecklingsagenda, när det gäller vikten av en mer inkluderande utveckling, innebär att de synvändor som behöver göras för att
stärka den sociala hållbarheten, samtidigt måste anlägga ett betydligt
bredare perspektiv. De måste utformas på ett sätt som gör det möjligt
för landets, regionens, kommunens och stadens olika delar får samma
förutsättningar att komma tillrätta med stigande hälso- och inkomstklyftor mellan olika befolkningsgrupper. Forskningslitteraturen pekar
härvidlag på behoven av ett antal övergripande strukturella förändringar. Jag skall därför i detta inledande avsnitt återknyta vår bekantskap
med några av dessa synvändor och med hjälp av forskningslitteraturen

2018). Statsvetenskapen brukar beskriva den sociokulturella konflikt-

Box III:1:2
Det politiska landskapets nya konfliktlinjer
Samhällsforskningen har under senare år uppmärksammat hur den
ojämna samhällsutvecklingen medfört att nya konfliktlinjer växer fram
inom det politiska landskapet. Den klassiska socioekonomiska konfliktlinjen (höger-vänster skalan) som dominerat den politiska debatten
har alltmer kompletterats (och delvis ersatts) med en sociokulturell
konfliktlinje som handlar om individuella frihetsprojekt, politisk representation och kulturellt erkännande (Nilsson & Nyström, 2018, Castells,
linjen i termer av en GAL/TAN skala (Oscarsson, 2017). Den bärande
tanken bakom skalan är att mer Gröna, Alternativa och Liberala värdegrunder (sammantaget förkortat till GAL), kommit att stå i motsättning
till mer traditionella, auktoritära och nationella värdegrunder (sammantaget förkortat till TAN). Utvecklingen mot GAL har förstärkts av
samhällets pågående individualisering och som tagit sig uttryck i vissa
samhällsmedborgares minskade tillit till auktoriteter och ökade behov
av självförverkligande, samtidigt har utvecklingen mot TAN å sin sida
förstärkts av den ökade osäkerhet som globaliseringen medfört för an-
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dra. Denna värdegrundsbaserade typologisering har i stor utsträckning

ologin kallas för gesellschaft och gemeinschaft (Tönnies, [1887] 1963).

kommit att tjäna som en förklaringsmodell till det förändrade svenska

Det handlar här om samhällelig tillhörighet (society) med medborgare

politiska samtalet och anses förklara såväl skiftande partilojalitet bland

inom ett visst territorium (demos) i förhållande till bygdegemenskap

valmanskåren som interna splittringar inom partierna, någonting som

(community) med människor utifrån etnisk tillhörighet och folkslag

inte minst blev tydligt genom moderata samlingspartiets partiledarbyte

(ethnos).

under hösten 2017. Som ett resultat av Brexit och valframgången för

Politikens tidigare fokusering på den socioekonomiska ojämlikheten

Donald Trump i presidentvalet i USA har det samtidigt också vuxit fram

har, genom övergången från en omfördelande efterfrågestyrd region-

andra liknande förklaringsmodeller men som istället för värdegrun-

politik till en mer utbudsstyrd och tillväxtorienterad regional utveck-

der lagt betoning på människors behov av en fast identitet (Goodhart,

lingspolitik, inte klarat av att, på ett för människor tillfredställande sätt,

2017). Fredsforskningen gör en motsvarande betoning av betydelsen

hantera geografiska skillnader och den tilltagande uppdelningen mel-

av människors identitet eftersom dessa är mer trögrörliga och mindre

lan stad och land. Detta har medfört att den sociokulturella ojämlikhe-

förändringsbara än människors värderingar (Burton, 1990b). Istället för

tens horisontella dimension och frågan om erkännande (det vill säga

GAL-TAN bygger dessa motsvarande förklaringsmodeller på det sätt på

politiskt representation och om huruvida människor känner igen sig i

vilket människor formar sin identitet och på platsens betydelse; var-

det offentliga samtalet och kan göra sin röst hörd) tillsammans med

somhelst (Anywhere) respektive någonstans (Somewhere).

frågan om människors identitet under senare år ökat alltmer i vikt.

Problemet med de bägge skalorna är att de på sin höjd fångar de soci-

De socioekonomiska och de sociokulturella ojämlikheterna överlappar

oekonomiska och sociokulturella ojämlikheterna på individnivå. Ur ett

och förstärker varandra. Detta gäller framför allt de horisontella dimen-

freds- och konfliktperspektiv är det viktigt att också försöka fånga hur

sionerna som båda bär på en geografisk dimension. Uppmärksammas

dessa olika typer av ojämlikheter tar sig uttryck på gruppnivå (Stewart,

bör att de horisontella dimensionernas gruppnivå inte handlar om oli-

2009). Det blir därför nödvändigt att dela in såväl den socioekonomiska

ka befolkningsgrupper i form av exempelvis ålder eller kön utan mer

som den sociokulturella konfliktlinjen i två dimensioner – en vertikal

handlar om olika sociala grupper och deras utsatthet. När människors

och en horisontell.

livsvillkor försämras, och de därtill känner sig exkluderade och utan po-

Den socioekonomiska ojämlikhetens horisontella dimension handlar

litisk representation, ökar behoven av platsen och den lokala gemen-

om utvecklingsteorins fundament, den mellanregionala balansen, det

skapen. Den utsatthet som ofta präglar storstädernas förorter är ett

vill säga om funktionell tillväxt i förhållande till territoriell resursmobili-

illustrativt exempel på hur socioekonomiska och sociokulturella ojäm-

sering (Nilsson & Åkesson, 2016). Statens förändrade roll och minskade

likheter samvarierar och påverkar varandra. Platsens betydelse ökar

möjligheter till traditionell omfördelningspolitik har reducerat värdet

såväl för erkännande som för identiteten (människor är från ”orten”)

av den funktionella utvecklingsstrategins effektivitet. Tillsammans med

(Sernhede, 2002, 2010, Barnombudsmannen, 2018).

ökad medvetenhet om betydelsen av ökad självförsörjning av livsmedel

Förhållandet kan illustreras genom nedanstående figur där den soci-

liksom om transportarbetets påverkan på klimatet har detta förstärkt

oekonomiska ojämlikheten återfinns till vänster och den sociokulturella

behovet av och intresset för lokal resursmobilisering. Den sociokultu-

till höger.

rella ojämlikhetens horisontella dimension å sin sida handlar om erkännande och identitet och rör sig på en skala mellan vad som inom soci19

För att politiskt kunna identifiera förhållningssätt som kan motverka
den ojämna utvecklingen och skapa en mer inkluderande och socialt
hållbar samhällsutveckling blir det viktigt att se till såväl de socioekonomiska som de sociokulturella ojämlikheterna, och då inte bara till deras
vertikala dimensioner utan också till dess horisontella.
Den sociokulturella ojämlikhetens horisontella dimension och frågan
om identitetsformation beror således mindre på människors individuella värderingar och betydligt mer på människors behov av erkännande
och samhällelig tillhörighet. Tillsammans med det faktum att dessa behov är trögrörliga och inte lika förhandlingsbara kan det leda till försök
att tillgodose dem genom en aktiv identitetspolitik. Tendenser till en
förstärkt sådan ökar med globalisering, individualisering och människors tilltagande oro för exkludering och marginalisering. Men identitetspolitik ger dubbelbottnade resultat (Velasco, 2018). Den kan stärka tillit
till politiken och den representativa demokratins representativitet och
dess kollektiva förmåga men den kan också få en helt motsatt effekt,
istället för en mer inkluderande samhällsutveckling visar den sig ofta bli
mer exkluderande och leda till fragmentering och positionering utifrån
särintressen.

Jag skall börja med att redogöra för några av de synvändor som är viktiga för ökad socioekonomisk jämlikhet. Det gäller inte minst att ompröva sambanden mellan stad och land, mellan tillväxt och välfärd liksom
det sätt på vilket vi arbetar med att öka säkerhet och trygghet. Därefter
skall jag ta upp behovet av synvändor för att komma tillrätta med den
socio-kulturella ojämlikheten. Jag kommer härvidlag att begränsa mig
till sambanden mellan integration och inkludering och mellan mänskliga rättigheter, medborgarskap och demokrati. I senare avsnitt skall jag
mot bakgrund av de komplexa samhällsfrågornas lokalt specifika karaktär diskutera kring den medskapande medborgardialogens roll för
att tillsammans med berörda medborgare konkretisera synvändornas
innebörd och utveckla åtgärdsplaner och handlingsprogram för deras
praktiska genomförande.
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sedan 1990-talet präglat den nuvarande politiska inriktningen, medfört
en ojämn regional utveckling (Mitander, 2013). Det gäller inte minst tillgängligheten av och kvaliteten på olika välfärdstjänster. Men det är inte
bara landets olika regionala delar som håller på att glida isär. Den nuvarande produktionsinriktningen, med sitt stora exportberoende, har
kommit att skilja staden från landsbygden och gjort att också kommuner håller på att glida isär. Alltmer aktiviteter koncentreras till tätorter,
det gäller såväl den privata som den offentliga sektorn. Det är i staden
som människor söker det moderna livet, mötet med andra och möjligheten att förbättra sina livschanser (Florida, 2012). Speciellt gäller detta
för ungdomen och då speciellt för unga kvinnor med goda betyg och
stora förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Kvar på landsbygden blir den äldre generationen tillsammans med ett stigande antal unga män som vare sig känner sig behövda eller älskade. Staden
bryter med alltfler av sina band till landsbygden och förlorar därmed
de kontaktytor med sitt näraliggande omland som den nya ekonomiska geografin poängterar vikten av att upprätthålla för att stadens utveckling skall bli hållbar. Sverige tillhör numera de länder i Europa med
lägst självförsörjningsgrad på livsmedel. Över 50 % av det livsmedel
som konsumeras är importerat från utlandet. Därtill kommer att över
80 % av de insatsvaror som denna livsmedelsproduktion kräver i form
av gödnings- och bekämpningsmedel också importeras från utlandet.
Bortsett från den påfrestning på miljön som dessa transporter medför,
kommer den framtida bristen på fossila bränslen att i längden göra detta ohållbart.

III:2 - Föreläsning
Del 2 av den kompletterande föreläsningen - Synvändor
https://youtu.be/1DN6mjxYHvQ

Sambanden mellan stad och land
Införandet av ett speciellt hållbarhetsmål för städer (nr 11) skall uppfattas som en konsekvens av de påfrestningar, inte minst socialt, som de
flesta städer ställts inför som en följd av den nuvarande marknadsstyrda urbaniseringstakten. Städer och deras gränsöverskridande nätverk
har kommit att spela en allt viktigare roll som motorer för ekonomisk
tillväxt genom att de tagit över delar av nationalstatens inflytande över
den ekonomiska utvecklingen. Den teoribildning som vuxit fram kring
den Nya Ekonomiska Geografin visar hur företagens investeringar och
förnyelse sker i storstadsregioner. I vårt globaliserade tillstånd beror
paradoxalt nog konkurrenskraften på de förhållanden som råder lokalt. Platsens betydelse ökar (Porter, 2009). Eftersom kommuner i olika
delar av landet har olika förutsättningar till den konkurrenskraft som
krävs, har detta inneburit att övergången, från en efterfrågestyrd regional omfördelningspolitik - som inleddes under 1980-talet - till den
mer utbudsstyrda och tillväxtfrämjande regional utvecklingspolitik som

Box III:1:3
Landsbygden – urbana regioners livskraft
Växande städer är ofta utgångspunkten för de flesta kommunala och
regionala framtidsplaner och visioner. De ses i många sammanhang
som nyckeln till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. Stadsbefolkningen reser mer kollektivt och använder sig mindre av fossilt
bränsle och mer av fjärrvärme för uppvärmning. Städer har traditionellt
21

alltid spelat en stor roll som mötesplats, en marknad för försäljning av

ter och material - och att behålla dem i eko-systemet med så stort vär-

varor men också ett centrum för innovation och nytänkande. Staden

de som möjligt. Inte minst handlar det om att komma tillrätta med da-

fortsätter att stå som symbol för det viktiga och det riktiga. Stadslivet

gens svinn som är förknippad med livsmedelskonsumtion, där över 33

har blivit till norm för det goda livet som erbjuder människor störst ut-

% av livsmedlen förfars och inte kommer till avsedd användning (Alterå,

bud av samhällstjänster och därmed störst möjligheter att tillvarata

2017). Den del av den cirkulära ekonomin som kallas för delningseko-

sina livschanser, oavsett om det gäller hälsovård, utbildning, tillgång till

nomi, där människor istället för att äga saker hyr eller lånar av varan-

arbete eller variation på kulturellt utbud. I motsats till detta symboliser-

dra, förväntas bli än viktigare då kommunala offentliga resurser mins-

ar landsbygden ofta en passiv tärande bygd i stagnation. Kommunens

kar och behovet att mobilisera gemensamma resurser ökar.

makthavare lägger ofta mer fokus på de ungdomar som vill flytta in

Vikten av en ökad lokal resursmobilisering betonas av de globala me-

till kommunens tätorter än de som vill stanna kvar i bygden. De anses

gatrender som ligger till grund för FN:s globala mål för en hållbar ut-

tillhöra förlorarna. FN uppmärksammar, genom sina globala mål för en

veckling. År 2050 beräknas jordens befolkning uppgå till 9,7 miljarder.

hållbar utveckling, att urbaniseringen har en baksida. Det handlar inte

Enligt prognoserna har fattigdomen då kunnat minska tillräckligt för att

minst om växande sociala klyftor och det faktum att stadsbornas eko-

människors behov av många barn skall ha reducerats och befolkning-

logiska fotavtryck fortfarande anses betydligt större än vad som kan

sökningen avta. Men fattigdomsbekämpningen i kombination med be-

betecknas som hållbart (Dawson, 2017, Florida, 2017). Ett särskilt mål

folkningsökningen fram till dess innebär samtidigt att efterfrågan på

har framtagits för att uppmärksamma vikten av hållbara städer och

livsmedel kommer att fördubblas. Medelklassen ökar och med den för-

samhällen (mål 11).

ändras konsumtionsmönster och livsmedelsintag.

Landsbygdsutredningen (se faktarutan i del II - Box II:2:6) uppmärksam-

De skandinaviska jordarna tillhör världens bästa. De måste tillvaratas

made att landsbygden är en omistlig del av urbana regioners livskraft.

bättre både för att säkerställa inhemska behov och för att bidra till glo-

En livskraftig landsbygdsutveckling är också en omistlig del för att han-

bal livsmedelssäkerhet. För att säkra såväl urbana regioners som lands-

tera pågående klimatförändringar. Sedan inträdet i EU 1995 har den

bygdens livskraft behöver arbetet med att hålla samman stad och land

svenska livsmedelsproduktionen minskat med över 50 %. För närvaran-

tydligare uppmärksammas. Det gäller inte minst att motverka trenden

de importerar Sverige mer än 50 % av sitt livsmedelsbehov. Därtill kom-

av försämrad samhällsservice på landsbygden.

mer import av de insatsvaror som behövs för inhemsk odling av den

Sådana lokalt baserade försörjningssystem kräver en annan syn på

resterande delen, i form av bränsle, gödnings- och bekämpningsmedel.

ekonomisk effektivitet, där hänsyn tas till värdet av social tillit och de

Dessa förhållanden gör inte bara Sverige extremt sårbart för globala

kostnader som social oro medför. Som tidigare redogjorts för i forsk-

förändringar – det är inte heller en hållbar situation, vare sig miljömäs-

ningsstudiens andra del, i samband med diskussionen kring en soci-

sigt, ekonomiskt eller socialt.

alt hållbar stadsutveckling, skiljer utvecklingsteorin härvidlag på en

Den förestående och nödvändiga omställningen till ett betydligt min-

funktionell och en territoriell utvecklingsstrategi (Friedmann & Weaver,

dre fossilberoende samhälle förstärker vikten av en förändrad produk-

1979, Friedman, 1992). En funktionell utvecklingsstrategi strävar efter

tionsinriktning där den lokala resursmobiliseringens betydelse gradvis

högsta möjliga tillväxt – den bygger på gamla tiders tillväxtpooler och

tillåts öka. Det handlar om att säkerställa framväxten av ett cirkulärt

de ekonomiska länkeffekter som var möjliga att etablera mellan dessa.

och biobaserat livsmedelssystem med förmåga att återskapa produk22

hällsekonomin i sig, var det långt ifrån säkert att alla tjänade lika mycket. Teorin om komparativa kostnadsfördelar bar därför också på fröet
till en ojämn utveckling. Teoribildningen ansågs också alltför statisk i
den bemärkelsen att den motiverade människor och näringsidkare att
låsa fast sig vid den produktionsinriktning de för stunden, i jämförelse med andra, hade bäst förutsättningar till. En för samhället betydligt
mer gynnsam ekonomisk utveckling på lång sikt, skulle istället kunnat
vara att med hjälp av olika former av statligt stöd påbörja tillverkningen
av en vara, även om den inledningsvis i förhållande till andra inte var
lönsam. Ett sådant beslut skulle då kunna kopplats till ambitionen att
gradvis bygga upp en tillverkning som över tid, genom fortsatt teknisk
förnyelse och produktivitetsutveckling, skulle kunna förbättra lönsamheten. Inom nationalekonomin talas det här om nödvändigheten att
bära kostnaden för att en ”infant industri” skulle få rimliga förutsättningar att växa till sig och förbättra sin effektivitet över tid (Gilpin, 2001).

En territoriell utvecklingsstrategi ser till hela områdets utveckling. Den
bygger på ett mer långsiktigt tillväxt-tänkande och lägger stor vikt vid
människors delaktighet och deltagande i samhällsutvecklingen.

Enligt teoribildningen kring den Nya Ekonomiska Geografin var det
tvärtom tänkt att produktionssystemets samhällsekonomiska bidrag
skulle grundas på förstärkta samband mellan stad och land. På samma
sätt som de globala produktionssystemen behövde sin stad, behövde
de enligt teorin också sin landsbygd. Såväl den lokala avsättningsmarknaden som arbetsmarknaden var beroende av en viss storlek, vilket
gjorde pendlingsavstånden avgörande för städers attraktivitet som investeringsort. Landsbygden är också en viktig leverantör av råvaror,
livsmedel och energi. Teoribildningen visar dessutom på att en levande
landsbygd behövs för människors livskvalitet. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende och samband mellan landsbygd och stad. En utvecklingsstrategi och vision för vår tid bör därför ta sin utgångspunkt i den
vikt som sambanden mellan stad och land spelar för den sociala hållbarheten (Johansson et al., 2010, Pearson et al., 2015, Isenhour et al.,
2015).

Box III:1:4
Komparativa kostnadsfördelar
Teorin om de komparativa kostnadsfördelarna kommer från den engelske nationalekonomen David Ricardo (1772 – 1823). Teorin utvecklade

Möjligheterna till att skapa förutsättningar för en mer inkluderande utveckling handlar ytterst om produktionsinriktning och typ av varuproduktion. Förespråkarna för en mer inkluderande utveckling har därför
kommit att ansluta sig till den kritik som i en ökad utsträckning kommit att riktas mot teoribildningen om fri handel och den klassiska handelsteorins axiom om komparativa kostnadsfördelar (de Vylder, 2013,
Victor, 2008, Berg, 2013, Reinert et al., 2016). Denna teoribildning visade att människor och näringsidkare tjänade på att specialisera sig
på att producera det som gav störst fördelar i förhållande till övriga
näringsidkare, jämfört med annan produktion de också skulle haft förutsättningar att ägna sig åt (O’Brien & Williams, 2016). Kritiken menar
att teoribildningen bortsåg ifrån maktaspekter och det faktum att även
om de flesta tjänade på en sådan arbetsfördelning, och därmed sam-

den klassiska teoribildningen bakom arbetsdelning som byggde på de
fördelar som människor och näringsidkare under olika omständigheter kan ha i förhållande till varandra. Inom handelsteorin används ofta
exemplet England och Portugal där England ansågs kunna producera
tyg billigare än Portugal medan Portugal kunde producera vin billigare
än England. Logiken blev att bägge länderna borde specialisera sig på
den vara de var bäst på och sedan byta till sig den andra varan från det
andra landet.
Den teoriutveckling som Ricardo ägnade sig åt rörde frågan om hur
denna arbetsdelning borde se ut när någon hade absoluta fördelar att
producera bägge varorna. Ricardo hävdade då att samhällsekonomin i
sin helhet skulle tjäna mest på att enskilda producenter och näringsid-
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det politiskt och ekonomiskt möjligt för landets befolkning att få likvärdiga förutsättningar för att tillvarata sina livschanser alldeles oavsett var de bor, är det nödvändigt att återgå till den tidigare regionala
omfördelningspolitiken. Det förslag som regeringen presenterade till
ny kurs för landsbygdspolitiken i mars 2018 (Regeringen, 2017/18:179)
och som godtogs av riksdagen i juni (2018) anses av många bedömare
vara ett nödvändigt men knappast tillräckligt steg i rätt riktning. Mer aktivt inriktade incitament krävs, exempelvis den avskrivning av studielån
som landsbygdsutredningen, med Norge som förebild, föreslog i sin
utredning för att efter avslutade studier locka tillbaka de som lämnat
sin landsbygd för att skaffa sig en högre utbildning (SOU, 2017:1). De
förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet som kommer
att presenteras efter valet 2018 förväntas ge ytterligare möjligheter att
röra sig i önskvärd riktning. Betydelsen av en sådan politik återspeglas
också av de nya samband som produktionssystemens utveckling har
medfört när det gäller relationen mellan ekonomisk tillväxt och välfärd.
Samband som utgör föremål för ytterligare en nödvändig synvända.

kare ägnade sig åt att producera de varor där de kunde uppnå relativa
fördelar i förhållande till varandra. Även om någon i förhållande till andra tjänade på att göra det mesta, skulle de koncentrera sig på att göra
det som de var allra bäst på och sedan byta till sig de andra varor de
behövde. Teoribildningen förklarade detta utifrån teorin om alternativkostnad. Näringsidkare skall specialisera sig på att tillverka den vara där
alternativkostnaden är högst. Med alternativkostnad avses här den förlorade intäkten från det alternativ man väljer att inte använda sig av.
I exemplet England och Portugal skulle det innebära att England skulle
fortsätta att byta tyg mot vin med Portugal även om Englands vinproduktion också var billigare än Portugals, eftersom tygproduktion i förhållande till vinproduktion var än billigare, det vill säga Englands alternativkostnad för tygproduktion var högre än för vinproduktion (O’Brian
& Williams, 2016).

Den första synvändan som det i detta sammanhang därför blir frågan
om handlar således om att överge den mer funktionalistiska synen på
ekonomisk tillväxt och istället anlägga ett mer territoriellt perspektiv,
som i betydligt större utsträckning ser till den lokala resursmobiliseringens möjligheter (Raworth, 2017). Detta gäller inte minst för att möta
kraven på klimatomställning och övergången till ett fossilfritt samhälle
(Forsberg, 2007, Latouche, 2009).

Sambanden mellan ekonomisk tillväxt och
välfärd
Frågan om villkoren för en mer inkluderande utveckling knyter an till
den utvecklingsteoretiska diskussionen om sambanden mellan ekonomisk tillväxt och välfärd. En livskraftig ekonomi har länge ansetts vara
en förutsättning för att finansiera vår välfärd (Eklund 2013, Ehrenberg
& Ljunggren 2011, Esping-Andersen, 1990). Anledningen till detta är att
den internationella konkurrensen hela tiden tvingar fram produktivitetsökningar som vid en given produktionsnivå reducerar arbetskraftsbehovet, något som i sin tur skapar behov av ekonomisk tillväxt så att
sysselsättning och skatteunderlag kan upprätthållas i andra sektorer.
Utan detta skulle den generella skattebaserade välfärden inte kunna
finansieras. Dessa enkla samband har under senare år kommit att problematiseras (Esping-Andersen, 2002, Mattsson, 2014, Werne & Fumarola Unsgaard, 2014).

Frågan som härvidlag ofta inställer sig, inte minst från politiskt håll, är
vilka verktyg som står till buds för att få den önskade förändringen av
produktionsinriktningen till stånd. Hur skall svårigheterna undanröjas
när det gäller att motivera marknadens ekonomiska aktörer till ökade
insatser, för att bättre tillvarata den lokala resursmobiliseringens möjligheter? Delar av dessa svårigheter torde kunna undanröjas genom
en mer strategisk användning av offentlig upphandling. Under år 2017
uppgick denna till hela 626 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär
50 % av Sveriges totala exportvärde under samma period. Utöver en
flexiblare tolkning av EU:s regler för upphandling kommer vikten av
att ansöka om undantag för olika statliga stödåtgärder. För att göra
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Forskningslitteraturen diskuterar frågan på olika abstraktionsnivåer.
På en relativt hög nivå återfinns diskussionen om tillväxtens gränser.
Som redogjordes för i forskningsstudiens andra del har målkonflikterna mellan den hållbara utvecklingens dimensioner varit intensiv alltsedan den första miljökonferensen i Stockholm 1972 (se faktaruta – Box
II:4:11). FN:s globala mål för en hållbarutveckling (Agenda 2030) har
gett diskussionen nytt bränsle. Alltfler forskare är tveksamma till om
omställning till en mer ”grön ekonomi” är tillräcklig (Laestadius, 2018).
Många menar att den hållbara utvecklingen kräver mer dramatiska förändringar i produktions- och konsumtionsmönster. De menar att omställningen handlar om en synvända när det gäller den materiella konsumtionens betydelse för livskvalitet. Inom ramarna för Mistra Urban
Futures har Chalmers Tekniska högskola under flera år bedrivit forskning kring samband mellan livskvalitet och koldioxidutsläpp. Resultaten från forskningsprojektet ”Well Being in Sustainable Cities (WISE)”
visar närmast på ett negativt samband (https://www.mistraurbanfutures.
org/sv/projekt/wise-well-being-sustainable-cities). De får stöd av forskningsresultaten från ämnesområdet Positiv Psykologi, det vill säga den
mer populärt kallade lyckoforskningen (se Positive Psychology Center –
www.ppc.sas.upenn.edu). Samtidigt har forskningsinriktningen kring den
ekonomiska ”avväxtens” betydelse dragit till sig ett allt större intresse.
Under temat ”Dialogues in turbulent times” genomförs under hösten
2018 internationella och parallella konferenser i Malmö, Europaparlamentet i Bryssel och i Mexico City kring ekologisk hållbarhet och social
jämlikhet (https://malmo.degrowth.org/dialogues-in-turbulent-times/).
Forskningsinriktningen aktualiserat frågan om lönearbetets framtida,
inte minst när det gäller arbetstidsförkortning och medborgarlön (se
faktaruta - Box II:3:8) och handlar ytterst om att söka olika alternativ till
det marknadsekonomiska systemet.

varor och tjänster som produceras och saluförs i ett land vid en given
tidpunkt men tar inte hänsyn till hur produktionen påverkar miljön eller
medborgarnas välfärd.

Box III:1:5
Human Development Index
Internationellt har FN-systemet och dess fackorgan för mänsklig utveckling (UNDP) i många år arbetat med ett utvecklat välfärdsmått –
Human Development Index – som grundas på en sammanvägning av
en persons förväntade livslängd – utbildningsnivå och levnadsstandard
(mätt i BNP/Capita)
Länk: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

I sin vårbudget 2017 (proposition 2016/2017:100) presenterade regeringen ett förslag till ett välfärdsmått i form av femton indikatorer som
baserades på såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Utifrån detta förslag har tillväxtverket tillsammans med Reglab utvecklat
ett bredare mått på regional utveckling och livskvalitet i svenska regioner.

Box III:1:6
Breddat mått på regional utveckling
Värdet av de ekonomiska aktiviteterna i samhället mäts traditionellt
med hjälp av BNP och den regionala varianten av detta mått – BRP
(bruttoregionprodukten). BNP/BRP säger dock inget om värdet av produktionen har lett till ökad livskvalitet för medborgarna. BNP/BRP säger
heller inget om produktionen skett på ett sådant sätt att vi inte äventy-

På en betydligt lägre abstraktionsnivå återfinns den sedan länge omdebatterade problematiken kring det sätt på vilket den ekonomiska
tillväxten beräknas. Bruttonationalprodukten anses missvisande då
den inkluderar aspekter som inte är förenade med människors välbefinnande eller med samhällsnyttan i stort. Måttet mäter värdet av alla

rar kommande generationers möjlighet till välfärd. Därför har Tillväxtverket och Reglab (http://www.reglab.se) tagit fram BRP+, ett system som
på ett bredare och mer sammanhållet sätt mäter regional utveckling
ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
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BRP+ omfattar totalt 16 mätområden, så kallade teman, varav 12 teman

under de senaste fem åren. Pendlingskommunerna drar ifrån på grund

är kopplade till livskvalitet och fyra är så kallade ”framtidsteman” som

av höga utbildningsnivåer, låg arbetslöshet och låga utsläpp. Rapporten

indikerar hållbarhet över tid. Vart och ett av dessa teman är breda om-

visar också att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och livskvalitet är

råden inom vilka kopplingen till livskvalitet kan beskrivas på olika sätt.

svagt. Ekonomiskt välmående kommuner har inte högre livskvalitet än

För varje tema finns olika aspekter utifrån vilka sedan specifika indika-

kommuner med svagare ekonomi.

torer bestämts. Data kommer i första hand att tas fram på kommun-

Hämtas från: https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp--

och länsnivå.

breddat-matt- pa-utveckling.html
Hållbar utveckling i svenska regioner?Pub.nr.: 0251
ISBN: ISBN 978-91-88601-70-4
Årtal: 2018

Hämtas från : https://tillvaxtverket.se/
vara-tjanster/publikationer/publikationer-2018/2018-05-17-hallbar-utveckling-i-svenska-regioner.html

Syftet är att komplettera det traditionella BNP-måttet på välstånd och
kunna belysa en bredare bild av samhällsutvecklingen. Förslaget knyter an till det arbete som påbörjades redan år 2000 av den dåvarande regeringen i Storbritannien och som redovisades i rapporten 2009
– ”Prosperity without growth” (Jackson, 2012) - med syfte att utarbeta
förslag på andra sätt att mäta välfärd. Det knyter också an till den rapport som den så kallade Stiglitz-kommissionen levererade till den franska regeringen 2009 med anledning av samma frågeställning (Stiglitz,
2009). Sommaren 2017 meddelade Kina att de var på väg att överge det
traditionella sättet att beräkna BNP för att också bland annat inkludera
befolkningens utbildnings- och hälsonivå liksom aktiviteter i den ”nya
ekonomin”.

BRP + har lånat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, liksom BRP+, består av två delar. En del som visar
utfallet för livskvalitet här och nu baserat på ett antal temaområden. En
annan del visar på förutsättningar för hållbar livskvalitet över tid utifrån
fyra typer av framtidsteman (kapitalstockar).
Den uppföljande rapporten från Tillväxtverket och Reglab Hållbar utveckling i svenska regioner? visar på hur pendlingskommunerna nära storstäder har högst livskvalitet, Skillnaderna mellan kommunerna har ökat
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vitetsökningarna i allt större utsträckning beror på teknologisk utveckling som inte är speciellt sysselsättningsskapande. Det har inneburit att
vi inte längre ser samma nedsippringseffekter (”trickle-down effects”)
som tidigare. När skatteunderlagen inte ökar genom ökad sysselsättning (och ökade löneinkomster) blir det mindre intäkter för staten att
omfördela. När en allt större del av produktivitetsökningarna går till
vinster istället för till löner förstärks kapitalinkomsterna. Som en konsekvens tenderar inkomstskillnader och ojämlikhet att förstärkas över
tid istället för tvärtom (Krugman, 2012, Andersson, 2015, Piketty, 2015).

Box III:1:7
Stiglitz-kommissionen om ekonomisk tillväxt och
välfärd
Den så kallade Stiglitz-kommissionen tillsattes 2008 av den franske presidenten Sarkozy för att fundera på tillväxtens innehåll och det sätt på
vilket den bäst bör definieras och mätas. Kommissionen visade på vikten av att se på ekonomin som ett medel för människors välbefinnande
och inte som ett mål i sig (Stiglitz, 2009). De faktorer som beaktas mot-

Därtill kommer att den tilltagande konkurrensen och den teknologiska
utvecklingen samtidigt har kommit att ställa allt större krav på arbetskraftens utbildning. Tillverkningsprocessens beroende av den enskilde
arbetaren ökar och arbetskraften blir inte längre lika utbytbar som tidigare. Kraven på arbetskraftens hälsa och kognitiva förmåga stiger.
Välfärden och människors välbefinnande har därmed också blivit till en
viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt. Det ömsesidiga beroendet
har förstärkts (Nilsson & Nyström, 2012).

svarar i hög utsträckning de faktorer som inom folkhälsoforskningen
benämns som hälsans sociala bestämningsfaktorer (Marmot, 2004).
Den allmänt spridda uppfattningen, att det avlönande förvärvsarbetet
är avgörande för livskvaliteten, borde omprövas. I västvärlden handlar
detta ytterst om identitetsfrågor, eftersom lönearbetet har blivit viktigt för att vuxna medborgare skall kunna känna sig behövda och med
förmåga att göra rätt för sig. Kommissionen pekar härvidlag på vikten
av att likvärdigt värdesätta det oavlönade hushålls- och ideella arbetet
(inte minst inom föreningslivet) på vilket det gemensamma samhälls-

Dessa förstärkta samband mellan ekonomisk tillväxt och välfärd har i
sin tur rest frågan om utrymmet för att återinföra någon form av social
investeringspolitik, där utgifter för sociala insatser blir betraktade som
en investering och inte som en kostnad (Nilsson et al., 2014). Sociala
insatser har nämligen visat sig bli allt viktigare för att fungera som stötdämpare för globaliseringens negativa följdverkningar, så att den ekonomiska utvecklingen blir långsiktigt hållbar. De finansiella medel som
behövs för ökad välfärd konkurrerar därför inte om tillgängligt kapital
med den ekonomiska tillväxtens behov av investeringar i fysisk infrastruktur, vilket delar av den dominerande nationalekonomiska skolbildningen brukar hävda. Tvärtom; trygghets- och välfärdssystem behöver
förstärkas för att företag och deras personal skall kunna bli mindre sårbara och mer förändringsbenägna.

bygget och den sociala hållbarhetens förutsättningar vilar. Malmökommissionen visar i sin slutrapport också på vikten av att synliggöra både
avlönat och icke avlönat arbete, inte minst för att hela 46 % av kvinnors
och 36 % av mäns arbete uppskattades bestå av oavlönat arbete (hushållsarbete, omsorgsarbete eller fritidsarbete) (WHO, 2008, Marmot,
2010, Malmökommissionen, 2013).

Diskussionen om BNP-måttets användbarhet har fått ny fart, inte bara
på grund av den nödvändiga klimatomställningen och det faktum att
naturens gränser gör det viktigt att frikoppla ekonomisk tillväxt från resurs- och energiförbrukning. Investeringar har under senare tid därutöver börjat medföra allt färre arbetstillfällen. Vi har fått vad ekonomer
kallar för ”jobless growth” (Krugman, 2003). Det innebär att produkti-
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Box III:1:8
Social investeringspolitik

som investeringar i kapitalbudgeten undviker man att belasta drifts-

Framväxten av den svenska välfärdsmodellen på 1930-talet byggde

upp planerade underskott påföljande år. En social investeringspolitik

på en social investeringspolitik som förenade behoven av ekonomisk

motiveras ekonomiskt av att kostnaderna för tidiga och förebyggande

effektivitet och jämlikhet. Detta perspektiv kom under efterkrigstiden

insatser blir betydligt lägre än de kostnader som uppstår för att han-

att prägla keynesiansk politik och den svenska solidariska lönepolitiken

tera problemen när de med tiden blivit akuta (Morel, 2011, Nilsson et

(Lindberg, 1999). Den nyliberala skolbildning som växte fram i början av

al., 2014). Problemet som uppstår handlar inte bara om svårigheten

1980-talet ifrågasatte en sådan komplementaritet och såg främst soci-

vid budgetarbetet; att allokera resurser till någonting som ännu inte

ala insatser som en kostnad. Insatser för att upprätthålla välfärden an-

hänt och som man svårligen kan bevisa kommer att hända om inte

sågs ta resurser i anspråk på bekostnad av de investeringar som ansågs

dessa resurser anslås. En annan svårighet ligger i att få olika delar av

nödvändiga för fortsatt stabil ekonomisk tillväxt. Enligt detta synsätt är

förvaltningen att tillhandahålla medel till sådana insatser och därmed

ojämlikhet en drivkraft till och förutsättning för förbättrad effektivitet.

stå för en del av insatsernas kostnader, med tanke på att det oftast vi-

För den dominerande nationalekonomiska teoribildningen handla-

sar sig vara helt andra delar av samma förvaltning som tillgodogör sig

de det primärt om att skapa ekonomisk tillväxt, för att sedan genom

effekterna av de minskade kostnaderna i framtiden. Politiskt motive-

välfärdssatsningar fördela tillväxtens resultat. Det är en sådan omför-

ras införandet av en social investeringspolitik av olika forskningsresul-

delning med sina nedsippringseffekter som utgör det funktionalistis-

tat som entydigt visar på hur medskapande dialogarbetssätt ökar såväl

ka utvecklingstänkandets primat (Box III:1:2). Med tiden upphörde den

människors bemäktigande som samhällstillit (Ek et al., 2015). En social

ekonomiska tillväxten att uppfattas som ett medel för det goda livet

investeringspolitik, med ett tillhörande medskapande dialogarbetssätt,

utan blev till ett mål i sig (Morel et al., 2011), samtidigt uteblev nedsipp-

skall därför uppfattas som en i sig viktig långsiktig investering för ökad

ringseffekterna på grund av att tillväxten medförde mindre sysselsätt-

social tillit. Samtidigt visar erfarenheter på att en bristande kontinui-

ningseffekter (Krugman, 2003).

tet i dialogen, när det gäller den sociala investeringspolitikens utform-

kostnadsbudgeten och därmed kommunallagens krav på årlig budgetbalans. Överskott från ett år kan flyttas över och användas för att täcka

ning och inriktning, kan ge upphov till negativa effekter för förtroen-

En viktig synvända som måste till är därför att se på sociala insatser

de och samhörighet med politik och förvaltning. De flesta kommuner

som en investering och inte som en kostnad. Lika viktigt som det är

ger också ekonomiska bidrag till det civila samhällets föreningar som

att genomföra investeringar i fysisk infrastruktur som kopplar upp och

bedriver verksamhet inom kommunen. Den viktiga roll som det civila

förbinder platsen med omvärlden, lika viktigt blir det med en social in-

samhället spelar för att utveckla och förstärka invånarnas samhälleliga

vesteringspolitik som kan fungera som en stötdämpare, som kan fånga

tillhörighet, och därmed den sociala tilliten, gör det angeläget att inte

upp och lindra de negativa effekter som globaliseringen för med sig och

bara uppfatta liknande ekonomiskt stöd som ett bidrag utan som en

som inte är önskvärda. Sådana stötdämpare skulle exempelvis kunna

social investering i sig. Fördelning av liknande finansiella medel utgör

tillhandahålla finansiella resurser för att skolan skulle återfå sin förmå-

också ett bra exempel på hur en social investeringspolitik med fördel

ga att ta sitt kompensatoriska ansvar och ge den utbildning och den

kan kombineras med en medborgarbudget, där medborgarna bjuds in

kognitiva förmåga som de globala produktionsnätverken - och därmed

för att delta (Adler, 2015).

arbetsmarknaden - kräver. Genom att tillåtas bokföra sociala insatser
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En rad forskningsresultat visar entydigt på hur införandet av en social
investeringspolitik, rätt utformad, kan öka såväl människors tillit till sig
själva som till samhället i stort (WHO, 2008, Marmot, 2010, Malmökommissionen, 2013).

Motsvarande skrivningar finns också i de så kallade portalparagraferna
såväl när det gäller Socialtjänstlagen (2001, 1 kap, 1§), som bland annat
föreskriver att:
”samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främ-

Box III:1:9
Jämlikhet och social hållbarhet: praktik och juridik

ja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor
och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas

Sedan Världshälsorganisationen presenterade sin rapport år 2008, som

på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers resurser”.

angav riktningen för att kunna sluta de påverkningsbara hälsoklyftorna
inom loppet av en generation med syfte att skapa ett mer jämlikt sam-

I Plan & Bygglagens portalparagraf (2010, 1 kap, 1§) står det på motsva-

hälle och förstärka den sociala hållbarheten, har en rad hållbarhets-

rande sätt att läsa om vikten av att:

och folkhälsokommissioner etablerats på lokal nivå runt om i Sverige.

”Främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsför-

Först ut och tongivande för det fortsatta arbetet var Malmö Stad, därpå

hållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i

följde Västra Götalandsregionen, Regionförbundet Östsam, Karlskrona-

dagens samhälle och för kommande generationer”

kommissionen, Trollhättans stad med flera. Även Stockholms Stad lik-

Vi finner liknande formuleringar i en rad olika lagtexter såsom i Miljöbal-

som Göteborgs Stad har tillsatt liknande kommissioner för att möjliggö-

ken 1998:808, Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, Skollagen 2010:800,

ra en mer jämlik och socialt hållbar utveckling. På nationell nivå tillsatte

Socialförsäkringsbalken 2010:110, Diskrimineringslagen 2008:567 samt

regeringen 2015 en Kommission om jämlik hälsa (Regeringen, 2015c)

i Regeringsförklaringen 2015

som under 2017 presenterade sitt slutbetänkande (SOU, 2017:47). Parallellt med detta arbete har flera kommuner runt om i landet påbörjat

Källa: Göteborgs Stad – Jämlikhetsrapporten 2017, s 235

arbetet med att utveckla särskilda sociala hållbarhetsplaner eller med

Frågan om jämlikhet har också ett brett folkligt stöd. Fyra av fem väljare

att inkludera frågan om social hållbarhet i översiktsplanen (Kungälv och

(78 %) anser att det är viktigt att regeringen försöker minska de ekono-

Luleå är två av flera exempel).

miska klyftorna i samhället och tre av fyra (73 %) anser att ekonomiskt

Det finns också ett betydande utrymme för att arbeta med frågor om

mer jämlika samhällen är bättre än samhällen med stora ekonomiska
klyftor. Det visar en opinionsundersökning som Novus utfört mellan

jämlikhet och social hållbarhet i den svenska lagstiftningen. Redan i den

den 16.2 – 3.3.2017 för Jämlikhetsfondens räkning (Katalys, 2017).

svenska regeringsformen (1974 § 2) står det att:
”Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö
för nuvarande och kommande generationer”.

I samband med att jag i ett senare avsnitt tar upp en diskussion kring
nödvändiga förhållningssätt till nya krav på delaktighet och medskapande, skall jag ge exempel på hur beslut om den sociala investeringspolitikens inriktning och användning med fördel kan kombineras med
en medborgarbudget, där medborgarna själva deltar i besluten om hur
medlen som står till förfogande skall fördelas.

Det står också att:
”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social
omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”.
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Sambanden mellan säkerhet och tillit

utsättningar liksom tillgången till det offentliga och demokratiska rummet. Länsstyrelsernas gemensamma vägledning pekar dessutom på
att åtgärderna bör förstärka livsvillkoren. Det handlar med andra ord
om mänskliga rättigheter, ekonomiskt, socialt och kulturellt liksom om
medborgerliga och civila rättigheter, någonting som jag skall få anledning att återkomma till och fördjupa mig i ett senare avsnitt. Den gemensamma vägledningen flyttar således fokus från de konsekvenser
enstaka individer orsakar till de strukturella förhållanden som påverkar
de livsvillkor som vi människor behöver få tillgodosedda av det samhälle vi lever i. Formuleringarna pekar i samma riktning som de resultat
som producerats under åren inom freds- och utvecklingsforskningen
när det gäller vikten av att hantera sociala risker med främst främjande och förebyggande åtgärder, istället för enbart genom ökad kontroll
och bestraffning av individers beteende (Galtung, 1996, Abrahamsson,
2012a).

Det ömsesidiga beroendet mellan välfärd och tillväxt, vikten av en social investeringspolitik och främjandet av förebyggande åtgärder för
oss över till frågan om att tänka annorlunda och göra en synvända
också när det gäller hur vi ser på säkerhet och vad det är i samhället
som är skyddsvärt. Det skyddsvärda kan skilja sig åt beroende på vilket perspektiv man anlägger. I en klassisk risk-och sårbarhetsanalys är
det skyddsvärda ofta kopplat till samhällets säkerhet, definierat av försvarsberedningen (Försvarsberedningen, 2006). De övergripande målen med samhällets säkerhet är att minska risken och konsekvenserna
av allvarliga störningar, risker och kriser, att trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män, samt att hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län väljer i sin vägledning för krisberedskap
(2015) att lyfta fram att det skyddsvärda när det gäller social hållbarhet
handlar om samhällelig tillit och att det som hotar denna tillit är dåliga
livsvillkor. Utgångspunkten för vägledningen är att människors tillit och
framtidstro påverkas av olika livsvillkor i samhället. Bostadsområden
och kvarter med stora mängder låginkomsttagare tenderar att ha lägre sammanhållning, svagare sociala nätverk, sämre socialt stöd mellan
grannar och en lägre kollektiv förmåga. Forskningsresultat från Malmö
Universitet visar att i områden med lägre kollektiv förmåga ökar social
oro och kriminalitet i form av skadegörelse och brända bilar (Ek et al.,
(2015). På motsvarande sätt har områden med höga nivåer av kollektiv
förmåga väldigt låga nivåer av anlagda bränder. Goda livsvillkor minskar därmed risken för social oro. Det skyddsvärda är därför tillit; till
varandra och gentemot samhällets institutioner. Tilliten bygger på de
livsvillkor som präglar människors tillvaro. Livsvillkoren beskriver på en
strukturell nivå förutsättningar för människors individuella levnadsförhållanden. Dessa förutsättningar ligger vanligtvis utanför den enskilde
individens omedelbara kontroll. De centrala livsvillkoren för tillit utgörs
inte minst av utbildning och kunskap, sysselsättning, ekonomiska för-

Inte desto mindre har de senaste årens tilltagande sociala oro i utsatta
bostadsområden, vilket lett till en ökad risk för olika kriminella handlingar, riskerat att medföra ett allt tydligare övervakningssamhälle uppbyggt kring kameraövervakning och regelbunden visitering och legitimationskontroll (Brown, 2011, Briken & Eick, 2014, Fassin, 2013). Det
är i och för sig naturligt att människor reagerar mot upplevda hot med
ryggmärgen genom att ropa på mer polis, stängsel, övervakning och
kontroll. Fredsforskningen talar härvidlag om åtgärder uppifrån som
syftar till att skapa negativ säkerhet – skydd mot någonting. Forskningen visar emellertid samtidigt på paradoxen, att ju fler åtgärder för ökad
negativ säkerhet som genomförs, desto otryggare känner människor
sig. Förstärkt övervakning leder obönhörligen till större misstänksamhet och känsla av otrygghet (Duffield, 2007, Monahan, 2010). Behoven
av ökad säkerhet, kontroll och övervakning måste därför i en allt större
utsträckning kombineras med åtgärder för att skapa positiv säkerhet.
Behovet av skydd mot någonting måste kombineras med tillgång och
rätt till någonting (Wight, 2015).
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Box III:1:10
Positiv och negativ säkerhet

kollektivt ansvar för samhällets väl och ve (Östgötakommissionen för
social hållbarhet, 2014).

Negativ säkerhet fokuserar på sociala risker och hot mot det skyddsvär-

Ökad trygghet kan främst åstadkommas underifrån genom ökad social
tillit (Lidskog, 2006, Sahlin, 2010, Sennett, 2012). Människor måste få
möjligheten att själva vara såväl faktiskt delaktiga som att känna sig
delaktiga i samhället (Stigendal, 2016). Forskning visar att bostadsområden där medborgarna uppvisar ett stort samhällsengagemang också upplever en ökad social tillit (Ek et al., 2015). En sådan tillit kräver
främjande och förebyggande åtgärder för att kunna byggas upp. Det
handlar inte minst om mötesplatser, bemötande och om att skapa
förtroliga relationer mellan människor. Exempel på sådana främjande åtgärder är trygghetsvandringar, nätverkssamtal och fritidsgårdar.
Forskningen visar vidare att den sammanhållning och det samarbete,
som är grundläggande för den kollektiva förmågan, huvudsakligen tar
plats på gården eller i trappuppgången snarare än i kvarteret och i bostadsområdet. Bostadsbolagens personal kan genom sitt förhållningssätt och bemötande här spela en avgörande roll. Olika former av stöd
till samverkan mellan boenden i olika bostadsområden har också den
fördelen att samverkan här har betydligt lättare för att uppstå eftersom
de problem som gemensamt behöver hanteras ofta är konkreta och
blir tydliga att formulera. Det är också relativt lätt att se konkreta resultat av de gemensamma aktiviteter som utförs (Gerell, 2015). Senare
års polisforskning visar härvidlag på hur ett polisiärt förhållningssätt,
som av medborgarna upplevs som rättvist och respektfullt, bidrar till
minskad social oro och spontana lagöverträdelser (Blennermark, 2014).
Frågan om säkerhet är en komplex fråga i så motto att den fordrar sektorsövergripande åtgärder, där de åtgärder som av en myndighet kan
bedömas som nödvändiga på kort sikt, samtidigt riskerar att urgröpa
den samhälleliga tilliten och därmed undanröjer möjligheterna för de
åtgärder som en annan myndighet eller förvaltning bedömer vara helt
avgörande på lång sikt.

da i form av individers personliga välbefinnande, infrastruktur och fysisk
egendom. Positiv säkerhet fokuserar på de strukturer som förhindrar
framväxten av social tillit. Tankegångarna kan förtydligas med hjälp av Johan Galtung, grundaren till den skandinaviska fredsforskningstraditionen.
Galtung skilde på direkt och strukturellt våld. Medan det förra framför allt
avsåg militära aktioner, förstod han med strukturellt våld det regelverk
och de samhälleliga strukturer som berövade människor möjligheter att
utnyttja sin fulla potential och ibland också berövade dem livet i sig. Avsaknaden av direkt våld kallade Galtung för negativ fred (att bli skyddad mot
någonting) medan avsaknaden av det strukturella våldet var nödvändigt
för en positiv fred (att ha rätt till någonting). För övergången från negativ
fred till en positiv fred krävdes således såväl en hållbar utveckling som
social rättvisa (Galtung, 1996). På samma sätt kan vi föreställa oss negativ
och positiv säkerhet. Genom att bygga upp övervaknings- och kontrollsystem och stänga in sig bakom murar, försöker människor skydda sig mot
kriminalitet (negativ säkerhet). Med hjälp av åtgärder för att skapa positiv
säkerhet och öka människors delaktighet, sociala erkännande och tillhörighet, skapas en förstärkt social tillit och ökad trygghet (Lidskog, 2006,
Sahlin, 2010).
Forskning från Malmö Universitet visar på den sociala tillitens betydelse
för samhällets kollektiva förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.
En låg kollektiv förmåga ökar social oro, skadegörelse, brända bilar och
kriminalitet. Forskningsresultaten visar också på att ”bostadsområden och
kvarter med stora andelar låginkomsttagare tenderar att ha lägre sammanhållning, svagare sociala nätverk, sämre socialt stöd mellan grannar
och en lägre kollektiv förmåga” (Gerell 2015, Holmberg & Rothstein, 2015).
Forskning visar också på folkhälsans betydelse för social tillit. En politik
som medför att människor mår bättre och ökar förmågan att tillvarata
sina egna livschanser medför också en ökad förmåga till att ta ett större
31

Sambanden mellan innanförskap och
utanförskap

lelig tillhörighet ökar när människor med olika erfarenheter gör saker
tillsammans. Därmed förstärks också samhällets kollektiva innovativa
förmåga till att hantera de nya utmaningar som följer med att det lokala
alltmer flätas samman med det globala (Beck, 2009).

Frågan om säkerhet och dess anknytning till samhällelig tillit och samhörighet för oss över till frågan om integration, som är av en stor betydelse för den sociokulturella ojämlikhetens olika dimensioner. Ett inkluderande samhälle där människor oavsett sitt ursprung kan känna
tillhörighet är en förutsättning för den sociala hållbarheten. Det anses
numera som en vedertagen sanning att integrationspolitiken har misslyckats (Guevara, 2014). De förändrade migrationsmönster, som hör
den pågående samhällsomdaningen till, har medfört att begreppet integration i sig har blivit alltmer omtvistat (Alm et al., 2011). För många
handlar det om assimilering, det vill säga att människor som söker sig
till det svenska samhället skall acceptera och underordna sig svenska
värderingar och förhållningssätt. Samtidigt medför omdaningen med
dess ökade mångfald att det blir allt svårare att fastställa vad som är
genuint svenska värderingar och förhållningssätt. Kultur är ingen primordial (ursprunglig) fråga som medför att människor inte kan frigöra
sig från sitt medfödda kulturarv. Kultur och värderingar förändras konstant med samhällsutvecklingen (World Values Survey, 2017).

Box III:1:11
Sambanden mellan integration och inkludering
Den svenska aktuella samhällsdebatten kring frågan om integration
har kommit att fokusera på invandringen. Enligt olika opinionsundersökningar tycks detta mer vara ett utslag av människors osäkerhet och
rädsla för den oförutsägbara framtiden som följer i spåren på vår tids
samhällsomdaning än på människors oro för migrationens problem i
sig. SOM-institutets årliga undersökningar av svenskarnas oro (SOM-Institutet, 2017) visar på att 61 % svenska folket främst oroar sig för jordens klimat och miljöförstörelse. Medan 48 % oroar sig för ökad främlingsfientlighet är det 37 % som oroar sig för ett ökat antal flyktingar.
Inriktningen på samhällsdebatten tar bort uppmärksamheten för de riktigt stora utmaningar som samhällsutvecklingen står inför. Även här blir
det därför angeläget med en synvända. Därtill kommer det faktum att
samhällsdebatten, upp på regeringsnivå, bygger på ett antal myter. Den

I vår tids samhällsomdaning, där människor blir allt rörligare, ofta befinner sig i transit och har omfattande gränsöverskridande sociala nätverk, uppstår frågan om vem som skall integrera vem till vad (Olsson et
al., 2007). Integration bör inte heller uppfattas som en invandrarfråga,
utan handlar mer om samhällelig tillhörighet oavsett etniskt ursprung
eller utländskt påbrå. För allt fler har därför samhällets ökade mångfald
medfört en politisk vilja att skapa förutsättningar för ett mångkulturellt
samhälle, där människor lever i fredlig samexistens med tolerans för
varandras olikheter (Adamson, 2014). Som diskuterats i denna forskningsstudies tidigare delar, medför vår tids samhällsomdaning att det
snarare blir nödvändigt att tala i termer av interkulturell samverkan.
Erfarenheter från olika delar av världen visar på hur känslan av samhäl-

första myten tar som en vedertagen sanning, utan någon problematisering, att integrationspolitiken har misslyckats (Guevara, 2014). Detta
är en sanning med modifikation. Som diskuterats i forskningsstudiens
tidigare delar skiljer sociologin på system integration och social integration. Med systemintegration avses exempelvis att vara integrerad på arbetsmarknaden (eller att gå i skolan). Med social integration avses vikten av att känslomässigt uppleva sig som integrerad (social integration)
(Stigendal, 2016). Trots de faktiska svårigheter som föreligger med såväl
system- som med socialintegration saknas fog för att anse att arbetsmarknadspolitiken i ett internationellt perspektiv har misslyckats. Det
är förvisso sant att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och
utrikesfödda uppgår till 15,3 % och är högst i hela OECD-området. Detta
tyder på förekommande arbetsmarknadsdiskriminering men knappast
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på en misslyckad integrationspolitik. Den stora skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda (83,1 respektive 67,8 %) förklaras nämligen av det faktum att den svenska genomsnittliga sysselsättningsraden ligger på en betydligt högre nivå (74,9 %) än för EU i sin
helhet (64,9 %). Det innebär att den svenska sysselsättningsgraden för
utrikesfödda (67,8 %) överstiger den genomsnittliga sysselsättningsgraden för hela befolkningen i EU. Däremot är integrationspolitikens resultat sannolikt betydligt sämre när det gäller den sociala integrationen.
Den fortsatt ökande segregationen utgör här en viktig drivkraft.
En annan myt gäller migrationens kostnader, speciellt då kostnaden för
tillgång till svensk välfärd. I samhällsdebatten framförs ofta argumentet
att orsakerna till minskad svensk välfärd står att finna i ökade kostnader
för invandring. Flera utredningar tyder snarare på att kostnaderna för
migration snarare skall uppfattas som en fördelaktig långsiktig investering. Anledningen till detta är helt enkelt den stora utsträckning i vilken
människor trots allt kommer i arbete och betalar skatt. Invandringens
ålderssammansättning är sådan att även om den totala sysselsätt-

Som framgår uppskattas nettokostnaden för tillgången till den svens-

ningsgraden för utrikesfödda ”bara” är 67,8 % så är tillräckligt många

ka välfärdssektorn för gruppen utrikesfödda i sin helhet till omkring 1

i arbetsför ålder för att de procentuellt som grupp kan ha en betydligt

% av BNP (Ruist, 2018). Beaktat att flyktinginvandringens höga utbild-

lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda för att statens inkomster och

ningsnivå vars anskaffningskostnader, till skillnad från för svenskfödda

utgifter för den specifika gruppen likväl skall kunna balanseras. Som

medborgare, inte belastat det svenska skattesystemet bedöms inves-

tidigare redogjordes för (faktaruta – Box I:1:2) skall omfattningen av ut-

teringskostnaden för att tillfredsställa den svenska arbetsmarknadens

betalade socialbidrag bedömas i relation till människors samhälleliga

behov av ytterligare 1,7 miljoner människor fram till år 2030 bli anmärk-

kostnader utslagna över livscykeln. Det innebär att utslaget över tid så

ningsvärt låg och att ge god avkastning från den stund människor kom-

blir de fördelningspolitiska effekterna av olika former av ekonomiskt

mer i arbete (Nilsson & Nyström, 2016). Det är motsvarande förhållan-

stöd i praktiken att invandrare (liksom svenskfödda medborgare) beta-

den som gör att undersökningarna visar på att den svenska ekonomin

lar till sig själva utifrån den livssituation man befinner sig i för stunden.

på lång sikt tjänar på de resurser som invandringen tillför (Strömbäck,

Människor i arbetsför ålder betalar genom sin skatt tillbaka de pengar

2016).

de fick del av som barn genom omsorg och skolgång och avsätter medel

Den andra stora samhällsutmaningen som försvinner genom samhälls-

för de utgifter de kan förväntas få bidrag för på sin ålders höst för vård

debattens beskrivning av integrationen som en invandrarfråga handlar

och omsorg. Bidragssystemet är således utformat för att jämna ut indi-

om frågan om människors känsla av inkludering i samhällsutvecklingen

viders inkomster och utgifter över tid. Förhållandet kan illustreras med

(social integration) i en bredare bemärkelse. Bristen på samhällelig till-

hjälp av nedanstående figur:
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hörighet och känslan av utanförskap har under senare decennier vuxit

inför stora (och likartade) begränsningar när det gäller att tillgodogöra

sig allt starkare oavsett etniskt ursprung eller utländskt påbrå. Det gäl-

sig barnkonventionen rättigheter. Om hänsyn tagits till integrationens

ler svenskfödda som utlandsfödda medborgare. Det handlar inte bara

innebörd och svårigheter borde Delegationen Mot Segregation fått ett

om medborgare i de svenska städernas förorter, utan också, och kan-

betydligt bredare mandat och kanske också istället döpts till Delegatio-

ske framför allt, om landsbygdsbefolkningen. Som diskuterats i tidigare

nen För Inkludering och Social Sammanhållning (DELFISS). Genom att

avsnitt har landsbygdsbefolkningens villkor försämrats som en följd av

tilldelas ett sådant bredare mandat när det gäller frågan om inkludering

urbanisering och den förändrade inriktningen på svensk regionalpoli-

och social hållbarhet skulle också Delegationen lättare kunna knyta an

tik. Bristen på förståelse för landsbygdsproblematiken återspeglas inte

till pågående kommunalt arbete med Agenda 2030, liksom till arbetet

minst i den miljardsatsning som regeringen nyligen lanserat (juni 2018)

med de olika sociala hållbarhetskommissionernas slutsatser när det

för att komma tillrätta med segregationen (https://www.regeringen.se/in-

gäller att förbättra folkhälsan. En sådan samverkan skulle medge vikti-

formationsmaterial/2018/07/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-mins-

ga hävstångseffekter när det gäller arbetet med att stärka inkludering-

ka-och-motverka-segregation/). Utifrån rådande socioekonomisk ojäm-

ens och samhällstillhörighetens förutsättningar.

likhet har 32 områden med en särskilt utsatt situation identifierats,
företrädesvis bostadsområden i större städer belägna i Sveriges mel-

Ett viktigt hinder för interkulturell samverkan utgörs härvidlag av våra
egna mentala strukturer och de rädslor för det som känns främmande
och obekant som de flesta av oss bär på (Israel, 1963, Sennett, 2012,
Helkama, 2017). En rad statliga utredningar har under de senaste årtiondena uppmärksammat hur svenska myndigheter och kommunala
förvaltningar präglas av etnisk och kulturell rasism som försvårar såväl
systemintegration som social integration (SOU, 2005:56, Integrationsverket, 2006, Statskontoret, 2010, Guevara, 2014) och därmed möjligheterna till förstärkt interkulturell samverkan. Under senare år har
det också i folkmun talats alltmer om utanförskapets problem (Jönhill,
2012).

lersta och södra delar. Satsningen uppmärksammar särskilt den socio-ekonomiska ojämlikheten men bortser i stort från den andra konfliktlinjen i svensk politik nämligen den socio-kulturella ojämlikheten
som i den alltmer dominerande urbana normens kölvatten i ökad utsträckning präglar landsbygdsbefolkningen. Frågor som jämställdhet
mellan könen, politisk representation och kulturellt erkännande behandlas mycket styvmoderligt. Regeringens begränsade synsätt när det
gäller frågan om integration återspelar sig också i den nyligen inrättade
Delegationen mot segregation (DELMOS). Flera instanser som erbjudits
tillfälle till samråd och tillfälle att yttra sig inför bildandet, däribland Sverige Kommuner och Landsting, pekade på att utsatta människor finns
lite varstans i samhället och att det inte bara handlar om invandrare.

Begreppet utanförskap är problematiskt av flera skäl. Det första är att
det kommit att användas i en alltför begränsad betydelse och enbart
syftar på dem som är sysselsatta och genom sin tillhörighet på arbetsmarknaden (systemintegration) anses faktiskt integrerade i samhället.
Som diskuterats i forskningsstudiens tidigare delar pekar sociologin
också på vikten av att känslomässigt uppleva sig som integrerad (social integration) (Stigendal, 2016). Men utanförskapsbegreppet är också
problematiskt även i dess bredare tolkning, eftersom det medför en

Frågan om integration handlar om inkludering och måste uppfattas utifrån ett hela landet och ett hela staden perspektiv. Inspelen belyser
det faktum att det är svårt för medborgare att bidra till och underlätta inkludering och samhällelig tillhörighet för andra när de inte känner
sig inkluderade och någon samhällelig tillhörighet själva. Barnombudsmannen uppmärksammar problematiken i sin senaste rapport (2018)
och menar att barn såväl i förortsområden som på glesbygden ställs
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risk för att på olika sätt värdera de samhällsgrupper som befinner
sig utanför och de som upplever sig innanför. Det eftersträvansvärda framställs som en fråga om att vidga innanförskapet, så att även
de som finns utanför får plats, men då på innanförskapets villkor
(Sahlin, 2010, Alm et al., 2011, Gressgård, 2010).
Freds- och utvecklingsforskningen pratar därför hellre i termer av
exkludering och inkludering (Hettne, 2001). För freds- och utvecklingsforskningen handlar inte ett mer inkluderande samhälle om att
de som exkluderats skall inkluderas på de inkluderades villkor. Snarare handlar det om att riva såväl de murar som omger dem som
känner sig inkluderade, som de murar som över tid också byggts
upp av dem som känner sig exkluderade, i syfte att stärka sin egen
identitet och politiska handlingskraft (identitetspolitik). Det handlar
med andra ord om att komma tillrätta med såväl diskriminerande
strukturer som diskriminerande attityder, det som vi mer allmänt
kallar för vardagsrasism, och detta alldeles oavsett om det handlar om medvetna eller omedvetna strukturer och attityder (Fraser,
2003).
Forskning kring mångkulturalitet menar härvidlag att en meningsfull
interkulturell samverkan och interaktion mellan olika gruppidentiteter kan bli svår att uppnå, innan samhällsutvecklingen kommit tillrätta med liknande mentala strukturer och tillhörande maktordningar
(Boulding, 1988, Bennett, 1998, Gerle, 2001, Nederveen Pieterse,
2007, Alaoui, 2008, Mostafa, 2008). Frågan om rättvisa och om rättigheter, som diskuteras i nästa avsnitt, handlar nämligen inte bara
om människors möjligheter och individuella frihet. Det är viktigt att
också uppmärksamma de formella rättigheternas reella och faktiska
utfall. Forskning kring frågan om strukturell diskriminering betonar
därför också vikten av att sätta fokus på hur exkluderande normer
skapas och upprätthålls, liksom på rådande maktordningar (Guevara, 2015b). En sådan förflyttning av fokus blir nödvändig för att röra
sig vidare från passiv mångkulturell tolerans, till en mer aktiv inter-

kulturell samverkan och inkludering av exkluderade grupper (Adamson,
2014, Bexell, 2008).
I takt med att världen flätas alltmer samman och att vi ställs inför alltfler
komplexa samhällsfrågor, av vilka vi saknar beprövad erfarenhet av att
hantera, förstärker vår alltmer nomadiserade tillvaro tillsammans med
ökade möjligheter till interkulturell samverkan samhällets förmåga att producera ny kunskap och förhålla sig till liknande komplexitet. Det är utifrån
ett sådant perspektiv som en synvända behöver göras och ett mentalt skifte behöver till för att inte se invandring som ett hot utan som en nödvändighet för samhällets förmåga att hantera helt oväntade och tidigare inte
kända händelser.
Erfarenheten visar att mentala strukturer lättare kan förändras genom olika invånargruppers samverkan. Det är ofta genom själva görandet och genom interaktion som fördomar synliggörs och förändras. Forskningen betonar därför vikten av möten mellan olika medborgargrupper och mellan
politik, förvaltning och medborgare (Sennett, 2012). Likaså betonas vikten
av att göra saker tillsammans, för att under det gemensamma handlandets gång synliggöra undermedvetna/förträngda mentala strukturer som
ligger till grund för tillhörande normer och maktordningar (Allport, 1954,
Byrne, 1999, Deutsch, 1973, KAIROS, 2016, Taghizadeh & Adman, 2017).
En inkluderande utveckling som medger interkulturell samverkan ställer
följaktligen krav på ett aktivt medborgarskap och på att människor betraktas som subjekt och inte enbart som objekt. En socialt hållbar samhällsutveckling bygger på att samhället skapas med människor istället
för människor. Som kommer att diskuteras i senare avsnitt medför detta
behov av ändrade former för samhällsstyrning och en övergång från en
granskande och misstroendebaserad till en motiverande och tilltrobaserad styrning (Montin, 2015).
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Sambanden mellan medborgarskap och
mänskliga rättigheter

tion som är allmängiltig, utan bara kan definieras från fall till fall i den
kontext och i det sammanhang som specifikt avses. Det innebär också
att begreppet har olika innebörd för olika individer och att innebörden
måste förhandlas fram mellan dem som berörs. De ingår alltså i det po-

Ett inkluderande samhälle, där människor oavsett sitt ursprung kan
känna tillhörighet, är en förutsättning för den sociala hållbarheten
(Lundmark, 2004, Sahlin, 2010). Ett hållbart samhälle är ett rättvist samhälle (KAIROS, 2016). Som jag redogjorde för i forskningsstudiens andra
del i samband med att jag diskuterade kring den sociala hållbarhetens
innebörd (kapitel 4) handlar frågan om rättvisa inte bara om ekonomisk
omfördelning och om olika bidragssystem. Rättvisa handlar också om
fördelning av politisk makt, det vill säga om deltagande och demokrati, liksom om kulturellt och socialt erkännande (Fraser, 2011, Eriksson,
2016). Det handlar om politisk representation, om att känna igen sig i
det offentliga politiska samtalet och om att kunna göra sin röst hörd
(Fraser, 2003, 2011). Ytterst handlar rättvisa om människors rättigheter
det vill säga om att alla människor har lika värde och också rätt till att
känna värdighet (European Commission, 2010, Spång, 2009, Lundberg,
2010, Beckman & Mörkenstam, 2016 ).

litiska positionskriget och kan genom det också gradvis förstärkas i sin
tillämpning. Det är på lokal nivå som denna diskursiva praktik skapas
och det är här som erfarenheter skapas och segrar skördas som också gradvis kan förstärka lagstiftningen. Det är i den bemärkelsen som
dialogen blir till ett sådant viktigt medel. Det är därför också viktigt att
dialogen utformas på ett sådant sätt att den bemäktigar parterna för
att delta i en sådan förhandling på lika villkor.
Begreppet rättvisa har också lite olika karaktär beroende på om det
används för att beskriva en individs upplevelser eller om det används
för att beskriva ett samhälleligt tillstånd. På individnivå handlar rättvisa
om en känsla av att bli inkluderad, att inte vara utsatt för någon form
av diskriminering, att bli bemött med respekt, erkännande och om att
känna samhörighet. Det handlar också om tillgången till det politiska
rummet och politiskt inflytande. På individnivå finns det därmed starka kopplingar mellan rättvisa och mänskliga rättigheter. På samhällelig
nivå handlar rättvisa mer om en jämlik fördelning av olika resurser. Det

Box III:1:12
Rättvisa – ett omtvistat begrepp

handlar också om att människor får samma möjligheter till att tillvarata
sin potential och att utveckla sin förmåga. Det handlar därmed också
om maktrelationer och om det faktiska utfallet.

På samma sätt som frågan om mänskliga rättigheter utgör någon form

Medan begreppet rättvisa på svenska spänner över alla dessa områ-

av diskursiv praktik i den bemärkelsen att de finns för att vi pratar om

den, används ofta begreppet equity (equality) på engelska för att be-

dem, skriver om dem och debatterar dem, så utgör också frågan om

skriva en jämlik fördelning av resurser och att människor får samma

rättvisa någon form av diskursiv praktik (Eriksson et al., 2016). Som tidi-

möjligheter att ta tillvara på och utveckla sin potential och sina livschan-

gare diskuterats i forskningsstudiens del II, i samband med frågan om

ser. Begreppet fair används ofta när det gäller människors förmåga

hur den sociala hållbarheten kan definieras, utgör begreppet rättvisa,

(capability – being able to) att utnyttja dessa möjligheter (substantiellt

liksom begrepp som utveckling och säkerhet, exempel på vad den dis-

lika möjligheter det vill säga ”fair equality of opportunity”). Det handlar

kursanalytiska diskussion som präglar delar av samhällsvetenskapen

om en rimlig uppskattning av möjligheterna och förmågan att tillvarata

kallar för ett flytande begrepp. Med det menas att begreppet i grunden

livschanser. Medan begreppet fair är ett mer moraliskt begrepp – ett

är omtvistat i den bemärkelsen att det inte har någon entydig defini-

eftersträvansvärt riktmärke - är begreppet just mer precist, genom att
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Människan måste alltså befinna sig i någon form av politisk gemenskap
som kan garantera dessa rättigheter. Sedan deklarationens tillblivelse
har det varit staten, i vilken människan har medborgarskap, som utgjort denna politiska gemenskap (Spång, 2009, Lundberg, 2010). Staten
har varit och är fortfarande den politiska aktör (kontraktspart) som kan
hållas till svars och till vilken människan kan framföra sina anspråk på
rättigheter. Frågan om såväl medborgerliga som mänskliga rättigheter
hör därmed nationalstaten till. I praktiken har därmed mänskliga rättigheter oftast kommit att likställas med medborgerliga rättigheter (civila och politiska rättigheter) (Trägårdh, 2018). Mänskliga rättigheter är
emellertid betydligt mer omfattande än medborgerliga rättigheter inte
minst genom att också inkludera ekonomiskt, kulturella och sociala rättigheter (Moyn, 2010).

föra in frågan om maktordningar och de strukturella förhållanden som
är avgörande för människans förmåga att tillfredsställa sina grundläggande behov.
Det bör i sammanhanget uppmärksammas att jag i denna forskningsstudie använder mig av rättvisebegreppet utifrån den transdisciplinära
kunskapssynens strävan efter att bidra till samhällelig förändring. Mot
bakgrund av att begreppet är flytande, att dess tolkning och innebörd
är föremål för en ständig diskursiv kamp och att begreppet bara kan
förhandlas fram mellan de som berörs, utgår forskningsstudien i sin
användning av begreppet utifrån begreppets möjliga tolkning och vad
som är moraliskt eftersträvansvärt. Genom att föra in aspekter som
ännu inte är uppnådda, men som är moraliskt eftersträvansvärda, kan
den begreppsliga maktbalans som råder utmanas till förmån för befolk-

Box III:1:13
Mänskliga rättigheter och Agenda 2030

ningsgrupper som berövats olika rättigheter, och som känner sig diskriminerade och orättvist behandlade. Föreliggande forskningsstudie
knyter därmed an till den litteratur som med begreppet rättvisa främst
avser människors lika värde, kulturellt erkännande och en jämlik för-

Mänskliga Rättigheter har en lång historia. Delar av texten till den första

delning - samt lika möjlighet att få del av materiella och politiska resur-

kända deklarationen om mänskliga rättigheter finns ingraverad över in-

ser. Ett rättvist samhälle är därmed ett samhälle där de som bor, vistas

gången till FN högkvarteret i New York. Den avser den persiske kungen

och arbetar där har tillgång - på lika villkor - till dess olika rum och kan

Kyros som år 538 f.kr proklamerade religionsfrihet och rättighetstrygg-

påverka de beslut som berör deras eget vardagsliv, liksom samhällets

het efter sin seger över Babylonien och befrielsen av dess förtryckta

framtida utveckling (KAIROS, 2016).

folk.
De mänskliga rättigheternas europeiska rötter går tillbaka till 1200-talet
då den engelske kungen i ett speciellt fördrag tvingades ge adeln och

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som växte fram
under slutet av 1940-talet, var ett resultat av att andra världskrigets
förödelse tvingade fram internationella regelverk som kunde garantera
alla människors värdighet och jämlikhet oberoende av hudfärg, tro eller ursprung. De specificerades senare (1966) i två konventioner, en om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och en om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), vilka till skillnad från FN:s allmänna förklaring är folkrättsligt bindande. För att frågan om människors rättigheter skall ha någon praktisk betydelse krävs en lagstiftning
där man kan hålla någon till svars om rättigheterna inte tillgodoses.

präster vissa rättigheter. Av dess paragraf 30 går att utläsa att ” ingen
fri man får häktas, fängslas, berövas sina rättigheter eller tillgångar eller dömas till fredlöshet eller landsflykt eller på annat sätt ofredas eller
förföljas annat än efter laga dom av sina jämlikar och enligt landets
lag” (project Magna Carta). Fördragets betydelse ligger i att det med
tiden kom att uppfattas som ett frihetsbrev för hela befolkningen och
inte endast som ett privilegiebrev för vissa samhällsgrupper. Frågan om
mänskliga rättigheter var också helt central såväl för den amerikanska
självständighetsförklaringen från 1776 som för den franska deklaratio37

nen om människans och medborgarens rättigheter från 1789. Rättighe-

ha resurser tillgängliga för människans fortlevnad och utveckling. Det

terna behandlades emellertid helt inom ramen för nationsbyggandet

handlar om att skapa en medvetenhet kring den påverkan människor

och uppfattades närmast som medborgerliga rättigheter.

har på varandra och inse att människan inte kan utvecklas på varandras

Tanken på mer överstatliga orienterade rättigheter formulerades för

bekostnad. Mänskligheten delar alltså ett socialt öde där man genom

första gången i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

solidaritet kan nå ett slags kollektiv jämlikhet.

som antogs 1948. Rättigheterna ingick i ett system av suveräna natio-

Till följd av den pågående samhällsomdaningen, med sin ökade hetero-

nalstater och kom i praktiken snart att hamna i skuggan av det kalla

genitet och sociala polarisering, har därför frågorna om en mer jämlik

kriget och kampen mellan Väst- och Östblocken. Till sin praktik fick de

fördelning av produktionsresultat och om socialt och kulturellt erkän-

överstatligt orienterade mänskliga rättigheterna ökad kraft i samband

nande fått ökad betydelse. FN:s globala mål för en hållbar utveckling tar

med Helsingforsavtalet 1975 och den amerikanske presidentens Jimmy

också sin utgångspunkt i villkoren för den inkluderande utveckling som

Carters installationstal år 1977 i vilket han starkt betonade vikten av att

måste till för att säkerställa social hållbarhet (”human development for

aktivera rättigheterna (Moyn, 2010, 2014). Talet byggde på en så kall-

all - leave no one behind”). Mål 10 handlar följdriktigt om att minska

ad minimalistisk syn på mänskliga rättigheter som främst handlade om

ojämlikheten och fokuserar på skillnader i tillgång, förutsättningar, re-

individers personliga rättigheter samt om frihet om tortyr. Frågan om

surser och förmåga att bidra till och ta tillvara på potentiella möjligheter

ekonomiska och sociala rättigheter bortsågs ifrån.

till utveckling för alla, på alla nivåer. Vikten av en inkluderande utveck-

Talet illustrerade det faktum att västvärlden alltsedan konventioner-

lingen och det jämlika samhället som grund för social hållbarhet medför att svenska regeringen i sin handlingsplan för Agenda 2030 starkt

nas tillblivelse kommit att betona universaliteten i de medborgerliga

betonar att frågan om mänskliga rättigheter genomsyrar hela Agenda

och politiska rättigheterna, medan länderna som utgjorde de så kallade

2030 och att den utgör en grundpelare för genomförandet av agendan

sydländerna (tredje världen) eller som ingick i det tidigare östblocket

i Sverige och i världen (Regeringen, 2018). Mänskliga rättigheter utgör

lagt större betoning på de ekonomiska, sociala och kulturella. I sam-

ett skydd för individer (rättighetsbärararen) gentemot olika former av

band med Wienkonferensen 1993 fastslogs att de mänskliga rättighe-

övergrepp av myndigheter och offentlig förvaltning (skyldighetsbärare).

terna hos de båda konventionerna var oskiljaktiga och odelbara. Med

De mänskliga rättigheterna fastställer vad som inte får göras mot en

Sovjetunionens fall och det kalla krigets slut har såväl den första gene-

människa (negativa rättigheter) och vad som bör göras (positiva rättig-

rationens rättigheter (individens rättigheter i form av yttrandefrihet och

heter) och fastställer därmed statens skyldigheter och ansvar gentemot

frihet från tortyr) som den andra generationens (individens ekonomisk

den enskilde. Rättigheterna omfattar medborgerliga, politiska, ekono-

och sociala rättigheter i form av boende och hälsa) kunnat utvecklas till

miska, sociala och kulturella rättigheter och är baserade på värden som

den tredje generationens rättigheter som präglas av dagens diskussion

värdighet, rättvisa, jämlikhet, respekt och självständighet. Så här beskri-

inom ramarna för agenda 2030 om kollektiva rättigheter (exempelvis
rätten till fred, rätten till utveckling och rätten till internationell solida-

ver regeringen innebörden av mänskliga rättigheter på sin hemsida:

ritet (mål 16: fredliga och inkluderande samhällen). Rätten till fred är

”Rätten till en tillfredställande levnadsstandard omfattar rätten till ar-

beroende av att resten av de mänskliga rättigheterna respekteras. Det

bete, rätten till social trygghet, rätten till fysisk och psykisk hälsa, rätten

handlar om en vilja att skapa fred, och den viljan skall utryckas i försvaret

till utbildning och rätten till trygghet vid förlust av försörjning under

av mänskliga rättigheter. Rätten till utveckling handlar om rätten till att

omständigheter som man själv inte kunnat råda över. Rätten till en skä38

rättigheter därför kommit att alltmer förlora i verkningsgrad på grund
av att många människor saknar medborgarskap i de länder och på de
platser de vistas. Detta har synliggjorts genom de senare årens tilltagande flyktingströmmar. Många är så kallade papperslösa och uppehåller sig i landet utan tillstånd. Därigenom saknar de rätten till rättigheter och också många gånger möjligheter att tillfredsställa sina mest
grundläggande behov (Eriksson, 2015, Holgersson, 2011, Isemo, 2015).
Utvecklingen har återigen påvisat problemet med att flyktingkonventionen från 1951 har gått ur tiden. Den avsåg främst människor som
redan tvingats fly i samband med andra världskriget och nu fick rätt
att söka asyl i det land i vilket de råkade befinna sig efter krigsslutet.
Som redan den tyska politiska filosofen Hannah Arendt konstaterade
utrustades aldrig flyktingkonventionen med några medel för att skydda
de människor som befann sig på flykt, som var på väg från ett territorium där deras rättigheter inte kunde garanteras till något annat land
dit de ännu inte kommit fram. De saknade därmed rätten till rättigheter
(Arendt, ([1951], 2016).

lig levnadsstandard är specificerad till sitt innehåll, men inte till omfattning. Varje land ska, utifrån sina förutsättningar och de omständigheter
som råder i landet, i synnerhet genom lagstiftning säkra varje människas rätt till en tillfredsställande levnadsstandard”.
http://www.manskligarattigheter.se

Den pågående samhällsomdaningen har med tiden därutöver återigen
visat sig medföra ett behov av att också värna om de medborgerliga
och politiska rättigheterna på vilka hela vårt demokratiska system och
dess legitimitet bygger. De demokratiska underskotten har ökat världen över som en följd av flernivåstyrning och partnerskap, vilket medfört att frågan om människors politiska representation och tillgång till
det politiska rummet återigen kommit att ta stor plats på den politiska
dagordningen (Fraser, 2011).

Under senare tid har stor uppmärksamhet ägnats åt det faktum att FN:s
allmänna förklaring inte är folkrättsligt bindande trots sina universella
anspråk. I många länder saknas tillräckligt lagligt stöd för att ansvarsutkrävning av enskilda staters brott mot de mänskliga rättigheterna i
praktiken skall vara möjligt. Den bristande lagförbarheten gäller speciellt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som enbart är
strukturerade som eftersträvansvärda och gradvisa policymål.

Vår tids stora samhällsomdaning, med sina ökade flyktingströmmar,
understryker återigen hur angeläget det är att ändra på dessa förhållanden. Människan har blivit mycket rörligare. Alltfler befinner sig i vad
som närmast skulle kunna betraktas som ett nomadliknande tillstånd,
alltid i transit och på väg någon annanstans. Alldeles oavsett juridisk
status så kan människor av en rad olika skäl se sig tvingade att lämna
sina ursprungsländer för att söka skydd och säkerhet för sig själva och
för sina familjer någon annanstans.

Därtill kommer problemet med att mänskliga rättigheter över tiden alltmer kommit att uppfattas som och begränsas till medborgerliga rättigheter eftersom dessa på sin höjd endast gäller de medborgare som
har tillerkänts juridisk status som medborgare (i form av ett medborgarskap) för att kunna komma i åtnjutande av dessa (Freeman, 2011,
Lindberg, 1999, Lundberg, 2010). Den territoriella kopplingen när det
gäller den praktiska tillämpningen av mänskliga rättigheter är stark. Under vår tids stora samhällsomdaning har deklarationen om mänskliga

Det handlar inte bara om att ta sig bort från krig och förödelse. De närmaste åren kan världen dessvärre förvänta sig ett ökande antal klimatflyktingar. Därtill kommer alla de som tvingas på flykt av ekonomiska
skäl, inte minst från den afrikanska kontinenten som ett resultat av
ett växande gap mellan den demografiska utvecklingen och förväntat
arbetskraftsbehov. Med växande antal flyktingar ökar urbaniseringstakten, eftersom de flesta söker sig till sina sociala nätverk och det
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moderna livet i städerna för att förbättra sina livschanser. En av vår
tids utmaningar, som hör samhällsomdaningen och dess förändrade
migrationsmönster till, handlar om det ökande antal fysiskt närvarande samhällsmedborgare i staden, som finns där och nu, men som saknar nationellt medborgarskap och formellt uppehållstillstånd. Därmed
minskar deras möjligheter att tillfredsställa sina mest grundläggande
behov, samtidigt som de utgör de mest skyddslösa (Popoola, Listerborn
& Alwall, 2013, Isemo, 2015).

Behovet av ett urbant medborgarskap utmanar samtidigt traditionella
föreställningar om vem som är att betrakta som medlem i samhället
och vad det innebär att vara medborgare. Forskare som förespråkar
ett urbant medborgarskap argumenterar för att närvaro på platsen ger
en position som legitim intressent i frågor som berör en (Isemo, 2015).
Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Göteborg och
Stockholm anvisat färdriktningen genom att definiera medborgare som
den som bor, vistas, arbetar eller har andra långvariga relationer med
staden. Denna definition knyter också an till de diskussioner som pågår på internationell nivå om mänskliga rättigheter och hur medborgarnas delaktighet kan utvecklas och stärkas på lokal nivå, i en urban
kontext. De senaste årens flyktingströmmar har också medfört att det
inom ramarna för FN:s globala hållbarhetsmål och deras utvecklingsagenda 2030, liksom inom ramarna för UN-Habitat och deras ”New Urban
Agenda”, genomförts ett 20-tal större sammankomster för att diskutera frågan om lokala mänskliga rättigheter, det senaste i Mannheim,
Tyskland under titeln “Urban Citizenship in a Nomadic World”. I praktiken har flera städer redan formaliserat det urbana medborgarskapet”,
exempelvis New York, Montreal, Barcelona och Paris, för att säkerställa
vissa minimala rättigheter och samtidigt skaffa sig en bättre kunskap
om de som vistas i staden.

Ett sätt att hantera situationen vore att dels utveckla frågan om medborgerliga rättigheter och jämställa dem med de, till sitt innehåll mer allomfattande, mänskliga rättigheterna och dels verka för att de mänskliga rättigheterna fick en annan politisk gemenskap än nationalstaten
som kunde garantera de mänskliga rättigheterna (Balibar, 2001). Genom att koppla rättigheterna till den plats på vilken människor befinner sig skulle det kunna bli möjligt att använda människors rätt till den
stad och den urbana miljö i vilken de vistas som juridisk grund. Utvecklingen har därför medfört att det blivit aktuellt för olika samhällsforskare att diskutera det urbana medborgarskapet som ett komplement
till det nationella (Isemo, 2015). Intresset för det urbana medborgarskapet bottnar inte enbart i ett rättighetsorienterat synsätt syftande till
att säkerställa individers skydd mot diskriminering och tillgång till olika
välfärdstjänster. Det förklaras också av att frågan om mänskliga rättigheter inom den politiska filosofin alltmer kopplats till rättvisa, kulturellt
erkännande och tillgång till det politiska rummet (Fraser, 2011). Ett centralt begrepp i sammanhanget är ”rätten till staden”, vilket kräver ett
aktivt medborgarskap och kan ses som ett verktyg för urban förändring
(Isemo, 2015, Mayer, Thörn & Thörn, 2016). Rätten till staden har över
tid blivit en stark paroll för urbana sociala rörelser världen över. Vikten
av medborgarnas rätt till staden har även uppmärksammats av FN-systemet (UN-Habitat och UNESCO) och fått en förnyad aktualitet genom
FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) Möjligheter till
politisk delaktighet och ett aktivt medborgarskap kräver att grundläggande mänskliga behov är uppfyllda och att mänskliga rättigheter garanteras alla medborgare.

Frågan om det urbana medborgarskapet skall också ses mot bakgrund
av de urbana miljöernas ökade betydelse (Johansson et al., 2010, Popoola, Listerborn & Alwall, 2013). Som diskuterats i forskningsstudiens
tidigare delar förklaras urbaniseringens ökande vikt i den globala politiska ekonomin av det sätt på vilka de nationella produktionssystemen
kommit att brytas ner och hur deras bärkraftiga delar förvandlats till
länkar i globala förädlingskedjor, vilket också har ökat platsens betydelse (Dicken, 1998, Sandberg & Waara, 2014, Johansson et al., 2010).
Städer och det civila samhällets gränsöverskridande nätverk har därmed börjat utgöra viktiga inslag i den globala samhällsstyrning som
måste till för att de globala målen för hållbar utveckling skall kunna
uppnås. Såväl städers som det civila samhällets gränsöverskridande
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nätverkssamarbete är också viktigt, för att genom förstärkt global samhällsstyrning komma tillrätta med det demokratiska underskott som
de flesta av de globala institutionerna för närvarande uppvisar (Sassen, 2006, Whitman, 2009, Taylor et al., 2007, Amen et al., 2011, Katz &
Nowak, 2018). Beslut som fattas på den globala nivån berör människors
vardagsliv världen över, men de makthavare som står bakom besluten
är inte folkvalda och kan inte heller ställas till svars. Såväl ett omfattande forskningsarbete som politiska samtal pågår när det gäller att hitta
former för global demokrati (Leinen & Bummel, 2018). Svårigheterna
härvidlag är att många medborgare och beslutsfattare upplever att ett
globalt beslutsfattande alltför mycket inskränker på länders suveränitet och demokratiska beslutsfattande.

mål för en hållbar utveckling motsvarande behov av att ompröva och
förstärka de samband som råder också mellan dessa begrepp.

Sambanden mellan mänskliga rättigheter
och demokrati
”I ett hållbart samhälle är medborgarna delaktiga och kan påverka utvecklingen. Genom delaktighet skapas tillit, trygghet, stolthet för det egna
bostadsområdet och för samhället i övrigt” (Länsstyrelsen i Skåne, 2015)
Mänskliga rättigheter handlar ursprungligen om individers rättigheter
och om individuella behov. Demokrati handlar om kollektiva behov och
om kollektiva beslut. Rättsfilosofiskt finns det tydliga samband mellan
demokrati och mänskliga rättigheter. Ett fullödigt demokratiskt deltagande kräver tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Eftersom mänskliga rättigheter i sin tur ytterst handlar om möjligheter till ansvarsutkrävning bygger rättigheternas praktik i teorin på att
makthavarna (skyldighetsbärarna) kan avsättas av rättighetsbärarna.
När det väl kommer till kritan är emellertid dessa teoretiska samband
inte lika entydiga.

Som jag mer ingående diskuterade diskuterades i forskningsstudiens
första del (kapitel 3), undersöks för närvarande möjligheterna att öppna upp FN:s generalförsamling för medborgarnas inflytande genom att
utöka den observatörsliknande roll som det civila samhället börjat erbjudas. Detta skulle kunna ta sig uttryck i form av någon form av rådgivande parlament – ett uppförstorat EU-parlament (UN parliamentary
assembly - UNPA). Ett sådant medborgerligt inflytande på global nivå
har blivit än viktigare för att stärka kopplingen till det lokala arbete som
krävs för att genomföra de nya hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Samtidigt uppstår en hel del praktiska problem när det gäller representativitet och fördelning av mandat. Ett sätt för att komma förbi segdragna förhandlingar om detta vore att försöka bygga en global demokrati
nerifrån och upp, genom att just bereda plats för representanter för
städers och civilsamhällets olika gränsöverskridande nätverk. Deras
uppgift skulle då vara att se till att deras medlemmars lokala behov
blev uppmärksammade vid det globala förhandlingsbordet. Jag skall få
anledning att återkomma till frågan om det urbana medborgarskapet
och dess globala kopplingar i samband med att jag i ett senare avsnitt
tar upp och diskuterar vikten av ett nytt medskapat samhällskontrakt.
Först måste jag emellertid fördjupa mig något i frågan om sambanden
mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Som jag skall redogöra för
medför vår tids samhällsomdaning och genomförandet av FN:s globala

Politik handlar om att fatta kollektiva beslut om användning och fördelning av gemensamma resurser. Besluten är oftast förenade med intressekonflikter. Politik handlar därför ytterst om fördelning av makt
och om förmågan att kunna fatta sådana beslut. Demokrati (folkstyre)
är ett av flera styrelseskick med sådan förmåga. Envälde och militärt
styre är andra. I västvärlden anses generellt demokrati utgöra den effektivaste konflikthanteringsmekanismen. Utgångspunkten är att makt
kommer från folket, tillhör folket och skall således användas för folket.
I en demokrati kan folket (rättighetsbärarna) ställa sina politiska ledare
och makthavare (skyldighetsbärare) till svars och också vid behov avsätta dem.
Frågan om politik och demokrati har präglat den politiska filosofin sedan de gamla grekerna (Kothari, 2007). Det är först under det senaste
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århundradet som demokratin funnit sin institutionella form – och som
direktdemokratin kunnat utvecklas till en ”modern” representationsdemokrati (Beckman & Mörkenstam, 2016). Synen på demokrati och dess
innebörd varierar emellertid beroende på kontexten. I västvärlden brukar vi vanligen dela upp demokratiformerna i valdemokrati, samtalsdemokrati och deltagardemokrati – se faktarutan i Del II - box II:4:18 (della
Porta, 2013, Olofsson, 2015). Teoribildningen inom statsvetenskapen
brukar därtill skilja på Schumpeteriansk ”minimalistisk” demokrati och
”maximalistisk” demokrati, där den senare bygger på ett mer deltagande perspektiv (Dahl, 1991, 2006).

här i det ansvarsutkrävande som medborgarna utövar gentemot de
styrande. För en minimalistisk demokratisyn utgörs de grundläggande demokratiska värdena främst av yttrandefrihet, pressfrihet, allmän
rösträtt och organisationsfrihet. Vi kan här se tydliga samband mellan
en minimalistisk demokratimodell och frågan om medborgerliga och
politiska rättigheter.
Ser vi till sambanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter i ett
större perspektiv, och också lägger in ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter, blir diskussionen om sambanden inte lika entydiga och
självklara. Ofta uppfattas sambanden mellan mänskliga rättigheter och
demokrati som eftersträvansvärda och under vissa förhållanden som
ömsesidigt förstärkande. På grund av den konflikt som finns mellan de
mänskliga rättigheternas universalitet och demokratins exkludering
av grupper som i inte ingår i den röstberättigade delen av befolkningen (”demos”) så blir sambandet i praktiken, och i den nationalstatliga
tappningen, betydligt mer problematiskt (Wirtén, 2009). Demokrati kan
därmed i själva verket, i samhällen med strukturella orättvisor och där
strukturell diskriminering förekommer, komma att bidra till att förstärka
dessa mekanismer genom att i den demokratiska processen ytterligare
exkludera vissa grupper och marginalisera deras delaktighet (Young,
2000, KAIROS, 2016).

Inom det svenska skolväsendet är det vanligt att se på såväl minimalistisk som maximalistisk demokrati som olika former av en funktionalistisk demokrati. Inom skolan förespråkas därför istället ofta ett mer
normativt förhållningssätt och en demokratisyn där det inte bara handlar om att lära om demokrati och om olika representativa och partipolitiska system utan också, genom att erbjuda eleverna möjligheter
till deltagande och delaktighet, om att leva demokrati (Englund, 2003,
KAIROS, 2016). Under senare tid har värdet av en normativ demokratisyn också uppmärksammats inom forskningen om folkhälsa, eftersom
en ökad känsla av delaktighet leder till en ökad folkhälsa (WHO, 2008,
Marmot 2010, Kristenson, 2017). Som jag skall återkomma till i senare
avsnitt har frågan om en demokratiserande demokrati under senare
tid alltmer uppmärksammats av samhällsforsningen (Roussoupouls &
Benello, 2013).

När frågan om mänskliga rättigheter växte fram i slutet av 1940- talet,
handlade det om att erbjuda individen skydd mot demokratins och nationalstaters eventuella övergrepp - majoritetens förtryck av minoriteter. De var tänkta som universella i bemärkelsen att gälla alla stater som
anslöt sig till (ratificerade) konventioner. Genom att ansluta sig åtog sig
staten att i sin nationella lagstiftning införliva det som konventionen
kräver. Statens uppgift blev att särskilt se till rättigheterna för de mest
skyddslösa i samhället. Många länder (däribland Sverige) införlivar det
som krävs (efter parlamentsbeslut) antingen genom att inkorporera
konventionen i sin exakta lydelse eller genom att omarbeta (transformera) nationell lag så att den harmoniserar med konventionen. Som
diskuterades i föregående avsnitt blir därmed frågan om mänskliga

Statsvetenskapen har i stor utsträckning baserat sin följeforskning på
den minimalistiska demokratin som mycket handlar om att säkerställa
vissa demokratiska värden i form av en rättvis beslutsprocedur. Den
minimalistiska demokratimodellen utgör nämligen ett förhållandevis
effektivt instrument för empiriska studier, där valprocedurens genomförande står i fokus. Denna är forskningsbar – går att mäta och kvantifiera. Den är av mer procedurmässig natur och handlar om rösträttens
villkor – öppna, fria, rättvisa och regelbundna val mellan olika kandidater där allas röst skall ha samma vikt. Den demokratiska kärnan ligger
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rättigheter i praktiken underordnad den nationella demokratin och får
ingen praktisk betydelse för de medborgare som saknar medborgarskap och som inte ingår i Demos. Staternas, och de folkvaldas, suveränitet över sina territorier är grundidén i hela FN-systemet. Stora delar
av forskningen visar på att den svenska lagstiftningen därmed ger de
mänskliga rättigheterna ett otillräckligt skydd. Förutom att lagstiftningen huvudsakligen behandlar negativa rättigheter (en passiv reaktion
om något övergrepp skett) och inte alltid ger ett tillräckligt stort utrymme för aktiv handling (positiva rättigheter) är individens möjligheter till
ansvarsutkrävning som jag redogjorde för i föregående avsnitt mycket
begränsade (Spång, 2009, Lundberg, 2010, Trägårdh, 2018). Ett viktigt
undantag utgörs emellertid av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som är en så kallad rättighetslag.

Box III:1:14
Negativa och positiva mänskliga rättigheter
Negativa och positiva rättigheter är två rättsfilosofiska begrepp.
Med en negativ rättighet menas att man har rätt att slippa något (till exempel att bli dödad, misshandlad, bestulen). En negativ rättighet kräver
ingen aktiv handling från någon annan, den kräver enbart att andra avstår från att göra något, till exempel att bruka våld eller att stjäla andras
egendom. De negativa rättigheterna innebär att staten ska se till att inte
inkräkta eller på felaktiga grunder blanda sig i människors liv, exempelvis ska det finnas åsikts- och pressfrihet och människor ska få samlas
och demonstrera offentligt utan att staten förbjuder detta. Staten får
exempelvis heller inte tortera eller kränka människor.

De negativa rättigheterna (frågan om tortyr och förföljelse – se nedanstående faktaruta – Box III:1:12) är relativt okontroversiella. De är därmed också universellt tillämpningsbara, inte minst genom att världssamfundets rätt och skyldighet att ingripa i staters interna politik om
de begick grova brott mot befolkningen som antogs av FN:s generalförsamling 2005 (”responsibility to protect” (R2P). De positiva rättigheterna
(rätten till skolgång, hälsovård och socialbidrag) är betydligt mer kontroversiella, inte minst genom kostnaderna för deras universella säkerställande. De positiva rättigheterna anses utgöra en väsentlig del av det
sociala samhällskontraktet, är bundet till nationalstaten och medborskapet och kopplas därmed oftast till frågan om medborgerliga rättigheter (Trägårdh, 2018).

Exempel på en negativ rättighet
”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning.” (FN:s allmänna förklaring
om mänskliga rättigheter, artiklar 4,5).
I den svenska grundlagen uttrycks individens skydd och negativa rättigheter på följande sätt:
”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön,
nationellt och etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den
enskilde som person” (lag 2010:1408)

Hannah Arendt uttrycker detta förhållande på följande sätt i sin bok
Totalitarismens ursprung ([1951] 2016) där hon säger:

En positiv rättighet är en rätt att få något (till exempel mat, boende, utbildning, arbete). En positiv rättighet kräver en aktiv handling från någon annan (till exempel arbete och skattebetalande, politiska beslut),

”att de mänskliga rättigheterna inte har en chans så länge ingen kan hävda, genomdriva och upprätthålla dem, vilket skiljer dem från nationalstaters lagstiftning som därför tillåts trumfa grundläggande mänskliga
rättigheter”.

vilket innebär att en persons positiva rättighet innebär någon annans
skyldighet att tillhandahålla föremålet för den första personens rättighet. De positiva rättigheterna innebär att staten aktivt ska göra någonting för medborgarna, exempelvis se till att alla har rätt till mat eller

43

medborgarnas och människors grundläggande rättigheter, såsom exempelvis jämlikhets-, jämställdhets- och likvärdighetsprinciper (Rosanvallon, 2006, Lundberg, 2010). Den maximalistiska demokratimodellen
knyter därmed direkt an till frågan om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

skolgång genom att bygga skolor. Sådana rättigheter kan ta väldigt lång
tid för staten att uppfylla, speciellt för länder som har små ekonomiska
resurser, men de är lika viktiga som de andra rättigheterna.
Exempel på positiv rättighet
”1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och

Deltagande och delaktighet handlar ytterst om såväl horisontell som
vertikal social tillit. Här visar forskningen på att sambanden går i en
dubbel riktning (KAIROS, 2016). En utvidgad demokrati och tillgång till
det politiska rummet förstärker den sociala tilliten och bidrar i sin tur till
att förstärka demokratins förmåga att hantera värdegrundskonflikter.
Det är också här som de mänskliga rättigheterna kommer in i bilden.
Det handlar då inte bara om politiska och medborgerliga rättigheter,
utan också om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Utan de
senare blir det svårt för människor att tillvarata sina demokratiska rättigheter. Det gäller inte minst rätten till utbildning, bostad och arbete.
Rätten till utbildning och bostad är avgörande för förmågan att använda sig av sina politiska rättigheter. Rätten till arbete utgör inte bara det
främsta medlet för att säkra sin egen inkomst. Förmågan att själv kunna tillgodose sina egna och sin familjs behov är också grundläggande
för självrespekten.

familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård
och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan
förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla
barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller
utanför äktenskapet. (FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter,
artikel 25).
Källa: Abiri, 2009. Spång, 2009, Lundberg, 2010 Expo, 2018 (https://
expo.se). Hämtad 21.3.2018
I den svenska grundlagen uttrycks individens positiva rättigheter på följande sätt:
”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara

Även om det finns visst fog för att hävda att mänskliga rättigheter har
ett lågt juridiskt skydd, och i den bemärkelsen är juridiskt meningslösa,
så är de emellertid inte politiskt meningslösa (KAIROS, 2016). Mänskliga rättigheter handlar om individers rättighet att ställa de krav på den
stat de lever i som behövs för att kunna vara politiskt delaktig. Även om
mänskliga rättigheter utgör en förutsättning för en fungerande demokrati, är de genom sitt fokus på individens rättigheter i förhållandet till
samhället inte ett tillräckligt villkor för demokratin. Mänskliga rättigheter har sin egen logik i förhållande till demokrati som innebär att agera
ihop med andra och därmed utgöra en grund för det kollektiva vi på
vilket ett samhälle bygger. Det står naturligtvis lokala politiker fritt att
gå längre än den nationella lagstiftningen medger (så länge som de inte
går emot lagstiftningen). De kan alltså bidra till att skapa vad vi skulle

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social
omsorg och trygghet och goda förutsättningar för hälsa” (lag 2010:1408)

Det är emellertid viktigt att vi inte fastnar i ett alltför legalistiskt synsätt
utan istället arbetar utifrån ett normativt synsätt och tar utgångspunkt
i ett underifrånperspektiv. Delar av den politiska filosofin utgår från en
maximalistisk demokratimodell, där betoningen läggs på demokratins
innehåll (substans) och där det eftersträvansvärda idealet är att samtliga av samhällets sfärer, de politiska, ekonomiska och sociala, i någon
mening är ställda under folkets kontroll och inflytande (Spång, 2009,
Fraser, 2011, della Porta, 2013). Dessa delar av den politiska filosofin
lägger därmed också betydligt större fokus på de principer som berör
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kunna kalla för en diskursiv praktik. Mänskliga rättigheter finns för att
vi pratar om dem, skriver om dem och debatterar dem. De ingår alltså
i det politiska positionskriget och kan genom det också gradvis förstärkas i sin tillämpning. Det är på lokal nivå som denna diskursiva praktik
kan växa fram och det är här som erfarenheter skapas och segrar skördas som också gradvis kan förstärka lagstiftningen. Genom att föra in
aspekter som ännu inte är riktigt uppnådda, men som är filosofiskt och
etiskt/moraliskt eftersträvansvärda, kan den begreppsliga maktbalansen och de normer som råder utmanas till förmån för de olika befolkningsgrupper som berövats sina rättigheter, och som känner sig diskriminerade och orättvist behandlade (Eriksson et al., 2016).

I Sverige har Raoul Wallenberg Institutet tillsammans med Sveriges
Kommuner och Landsting tagit initiativ till ett projekt för att förstå vad
som krävs för att bli till en MR-kommun och arbeta med ett sådant fokus (http://rwi.lu.se/2017/03/defining-human-rights-cities/). För att stärka
det lokala och regionala MR-arbetet har SKL under året utvecklat en
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den
ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Lund är en av de städer där ett
arbete sedan en tid pågår i denna riktning. (https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/mrkommunregionplattform.11589.html).

Som vi redogjorde för i tidigare avsnitt återspeglas också denna logik
i FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 liksom i den ”New Urban
Agenda” som utarbetats inom ramarna för UN-Habitat. Det särskilda
mål om jämlika och inkluderande städer – mål 11 i Agenda 2030 – knyter också an till det arbete som pågått under en längre tid när det gäller
att utarbeta former för att städer skall kunna krediteras som en ”Human Rights City”.

Människors möjlighet till politisk delaktighet och medskapande kring
beslut som rör dem själva utgör således viktiga aspekter av mänskliga
rättigheter. Som ett led i arbetet med att förstärka tillämpningen av
mänskliga rättigheter på lokal nivå gav Sveriges Kommuners och Landstings högsta beslutande organ, under sin kongress i november 2015,
arbetsgivare- och intresseorganisationens Enhet för Demokrati och
Styrning därför också i uppdrag att stödja medlemmarnas utveckling
av medborgardialog och medskapande - som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.
Politisk delaktighet och medskapande medborgardialog blir härigenom
viktiga transformativa verktyg som binder samman frågan om demokrati och mänskliga rättigheter.

Grundtanken här är en stad vars medborgare och lokala myndigheter,
utifrån sina respektive vardagslivserfarenheter, deltar i ett ständigt pågående och reflekterande samtal om vad mänskliga rättigheter är, vilka konkreta former de tar sig på den plats de vistas och hur de skulle
kunna förstärkas. Samtalen uppmärksammar speciellt frågan om ekonomiska och sociala och kulturella rättigheter då dessa anses ha stort
inflytande över människors möjligheter att fullt ut utnyttja och använda
sina medborgerliga och politiska rättigheter. Jag skall återkomma till
detta i forskningsstudiens avslutande delar då jag som sagt mer ingående skall ta upp en diskussion kring det urbana medborgarskapet och
behoven av ett nytt samhällskontrakt. Redan här bör dock nämnas att
arbetet med Human Rights Cities aktualiserats och förstärkts under senare år till följd av städers allt ökande betydelse liksom av dess ojämna
utveckling och de utmaningar de står inför när det gäller den sociala
hållbarheten (Davis, Gammeltoft Hansen & Hanna, 2017).

För kommunala förvaltningar innebär naturligtvis detta att det gemensamma och samordnade arbetet för att underlätta ett underifrånperspektiv, när det gäller såväl demokrati som mänskliga rättigheter, utgör
ett exempel på de viktiga stödstrukturer som måste till för att medborgarna skall få tillgång till det politiska rummet (Montin & Granberg,
2013). De blir därmed också till viktiga stödstrukturer för att underlätta det medskapande och den delaktighet som krävs för att människor
skall kunna påverka de beslut som har inflytande på deras vardagsliv.
Som exempel på liknande stödstrukturer kan nämnas tillhandahållan45

det av mötesplatser som gör det möjligt för olika samhällsgrupper att
träffas och diskutera gemensamma problem. Erfarenheterna från de
initiativ till medborgarbudget som lokala myndigheter tagit runt om i
världen utgör ett annat exempel. De stödjande strukturerna som krävs
får emellertid inte bara utformas för att deltagandet skall vara lärande,
förbättra beslutsunderlagen och öka effektiviteten vid genomförandet
- och därmed såväl skänka legitimitet åt politiken som att fungera demokratiskt motiverande för individen. Den franske politiske filosofen
Michel Foucault varnar härvidlag för att medborgarna enbart betraktas som objekt för styrning (governmentality) (Foucault, 2004, Nilsson,
2008). De stödjande strukturerna skall därför utformas baserat på att
medborgarna betraktas som subjekt som bidrar med viktiga erfarenheter och kunskap. Utgångspunkten måste vara att skapa ett samhälle
med medborgare och inte för medborgare (KAIROS, 2016).

att svara mot dessa krav på människors politiska delaktighet. Det handlar här om att komplettera den representativa demokratin med någon
form av perspektivdemokrati där medborgarnas erfarenheter och synpunkter kan tas tillvara också mellan valen.
Tillsammans utgör dessa bägge samband mellan mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter och mellan mänskliga rättigheter och
demokrati viktiga skäl till att jag i forskningsstudiens avslutande avsnitt
skall ägna en hel del uppmärksamhet åt de krav på ett nytt framförhandlat samhällskontrakt som följer i den pågående samhällsomdaningens spår. Med tanke på omdaningens drivkrafter och effekter, inte
minst urbaniseringens tilltagande roll, skall jag då också återkomma till
den tidigare diskussionen om huruvida ett urbant medborgarskap, rätt
utformat, skulle kunna komma att utgöra en tillräckligt stabil grund för
ett sådant samhällskontrakt.

Liknande stödjande strukturer underlättar de politiska ambitionerna
att säkerställa människors rätt och tillgång till mänskliga rättigheter,
samt att komma tillrätta med demokratiska underskott och det politiska systemets bristande legitimitet. Sammantaget stärker de människors möjligheter och förmåga till det aktiva medborgarskap som genomförandet av Agenda 2030 och uppnåendet av FN:s globala mål för
en hållbar utveckling kräver. Av motsvarande skäl som kopplingen mellan medborgarskap och mänskliga rättigheter måste förändras, måste
kopplingen mellan demokrati och mänskliga rättigheter förstärkas för

I detta avsnitt har jag, med avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling, diskuterat kring vad som lokalt kan och bör göras för att möta
några av de krav som den sociala hållbarheten ställer. Utifrån föreslagen definition av social hållbarhet har jag redogjort för några olika synvändor som måste till för att förstärka människors upplevda säkerhet,
utveckling och rättvisa. I nästa avsnitt skall jag ta upp en diskussion
kring det befintliga politiska manöverutrymmet och vad som krävs för
att gå från ord till handling.
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2. Vad krävs för att gå från ord till
handling? Politikens återkomst samhällsstyrning för förändring.

derar att få en negativ inverkan på demokrati (Bjereld & Demker, 2011,
Crouch, 2011). Deltagandet i denna nätverksstyrning begränsas till få
politiska och ekonomiska makthavare och exkluderar andra. Förhållandet förstärks av kommunallagens krav på samfinansiering i form av privat och offentligt partnerskap vid större infrastrukturella investeringar.
På kommunal nivå har denna utveckling blivit extra tydlig i städer där
många av stadens medborgare riskerar att exkluderas från beslutsfattandet. Härigenom minskar den politiska insynen. Detta har skapat ett
besvärande demokratiskt underskott och en bristande tilltro till och legitimitet för det politiska systemet (Mc Grew, 1997, Brown, 2015, Stigendal, 2016).

Genom att tillåtas använda sina medborgerliga och mänskliga rättigheter och öka sin politiska delaktighet skulle människor mer aktivt kunna bidra till det diskursiva fotarbete som måste till för att
förändra utvecklingstänkandet och därmed möjliggöra de synvändor som krävs för att svara mot de krav som den hållbara utvecklingen ställer. Utrymmet för detta begränsas samtidigt av vår tids
samhällsomdaning som medfört ett postpolitiskt tillstånd som såväl skapar som förstärks av rådande former för samhällsstyrning.
Detta avsnitt redogör för bakgrunden till det postpolitiska tillståndet, hur det samverkar med aktuell styrningsrationalitet och i vilken riktning former för en mer inkluderande samhällsstyrning bör
sökas. Avsnittet avslutas med en redogörelse för hur delar av teoribildningen ser på samhällsförändringens olika drivkrafter och
vad som krävs för politikens återkomst och för att bryta med det
postpolitiska tillståndet.

Därtill kommer risken för att den dominerande diskurs (tankemönster)
som dominerar inom detta partnerskap minskar utrymmet för olika politiska alternativ. De politiska och ekonomiska makthavarna ser ingen
annan möjlighet för ortens framtid än att anpassa sig till de globala nätverkens krav såväl när det gäller arbetsmarknadens som avsättningsmarknadens storlek. Den dåvarande brittiske premiärministern Margaret Thatcher kom att ge uttryck för ett sådant tänkande redan under
1980-talet. Hon myntade uttrycket ”there is no alternative” för att visa
på den politiska vikten av att följa marknadens logik (Berlinski, 2008,
Bauman, 2017). I Sverige använde sig senare Carl Bildt regelbundet av
samma uttryck (den enda vägens politik) vid tiden för det borgerliga
regeringsinnehavet 1991-1994.

”Det var som det var tills det blev som det blev.
Det blir som det blir när det är som det är.
Det är som det är tills det blir som det blir.
Faran är att det blir som det var ”

Denna uppfattning har permanentats med åren och de flesta av de regionala och kommunala utvecklingsstrategier och visioner som tas fram
byggs följdenligt upp kring fyra ständigt återkommande mantran (tillväxt, attraktivitet, innovation och kreativitet). Genom att dra till sig internationella kapitalflöden som kan skapa sysselsättning försöker man
möjliggöra den befolkningsökning som krävs för önskvärd ekonomisk
tillväxt, ökat beskattningsunderlag och konsolidering av välfärden (Wetterberg, 2011). Ortens framtid bedöms helt vara beroende på sin förmåga att uppfattas som en attraktiv investeringsort. Detta ställer i sin tur
stora krav på såväl samhällsplanerarnas som befolkningens förmåga till

Berg & Henriksson (1976)
Verskonstens ABC, Stockholm: Bra Böcker

Kommunal utvecklingspolitik
Forskningslitteraturen uppmärksammar hur övergången från nationalstatsprojektet med sina traditionella metoder för samhällsstyrning
(government) till det postnationella nätverkssamhället med sina mer
platta och partnerskaps-baserade sätt för styrning (governance) ten47

innovation och kreativitet (Florida, 2006). Grundläggande motsättningar och intressekonflikter tonas ner för att inte riskera det partnerskap
som behöver växa fram mellan politiska och ekonomiska makthavare,
för att de utvecklingsstrategier på vilka visionerna bygger skall kunna
genomföras. Som diskuterades i forskningsstudiens andra del står bakgrunden till denna likriktning av den regionala och kommunala utvecklingspolitiken att finna i övergången från svensk regionalpolitik till den
regionpolitik som ägt rum under 1990-talet. Delvis beror den regionala
utvecklingspolitiken på svenskt medlemskap i EU och dess strävan efter regionernas Europa som präglar EU:s sammanhållningspolitik 2020
(Europeiska kommissionen, 2010). Den ligger också till grund för den
partneröverenskommelse som ingåtts mellan EU kommissionen och
den svenska regeringen (Regeringen 14a). Som redogjordes för tidigare
fortplantar sig EU:s sammanhållningspolitik ner till den svenska regionala nivån genom den svenska regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (Regeringen 2015b), och vidare
ner till den kommunala nivån genom de regionala utvecklings- och strategiplaner som därefter utarbetas (Glesbygdsverket, 2006).

alltför negativa. Såväl Malmö som Göteborg och Stockholm tillhör som
en följd av den förda politiken sedan femton år tillbaka Europas mest
segregerade städer (Johansson & Sernhede, 2006).

Kommunernas ökande behov av starka varumärken

Behoven av ”city branding” och ”place marketing” anses också höra
samman med den offentliga sektorns omvandling och införandet av
New Public Management. Kommuner och den offentliga service de tillhandahåller konkurrerar nu om kunderna som vilken marknadsaktör
som helst, där möjligheten att synas utgör ett viktigt konkurrensmedel
(Alvesson, 2006, Dannestam, 2009). Det faktum att alltfler kommuner
och städer bedriver offentlig verksamhet på marknadens villkor tar sig
uttryck i en kommersialisering av platsen och kommunen, vilket i sin
tur tenderar att leda till exkludering av mindre köpstarka grupper och
individer. Kritiken som det funktionella utvecklingstänkandet gett upphov till handlar inte bara om negativa sociala effekter eller om att finansieringen av olika identitetsprojektet ofta visar sig ske på bekostnad av
kommunernas kärnverksamhet. Den handlar också om att identitetsprojekten genomförs inom ramarna för det privata och offentliga partnerskapet med begränsad insyn för medborgarna i allmänhet (Flyvbjerg et al., 2002).

Det är emellertid inte enbart i stora och medelstora städer som det
funktionella utvecklings- och tillväxttänkandet är framträdande. På
motsvarande sätt försöker de flesta kommuner och platser med hjälp
av påkostade och spektakulära byggnader, samt olika kulturella eller
idrottsliga satsningar (så kallade identitetsprojekt), att skapa sitt eget
varumärke som drar till sig uppmärksamhet och sätter ”platsen på kartan”. Detta anses underlätta eftersträvad tillväxt i form av fler medborgare, företag och besökare (Brorström, 2010). Forskningen har länge observerat hur den ökade konkurrensen i landet - mellan städer, mellan
kommuner och mellan regioner - har förstärkt betydelsen av varumärke
och liknande identitetsprojekt (Dannestam, 2009). Detta gäller de flesta
av landets kommuner oavsett storlek. Vimmerbys försök att lansera sig
som ”Astrid Lindgrens Värld” är ett bra exempel men listan kan göras
hur lång som helst (Syssner, 2010).

Den ökande betydelse som de globala produktionsnätverken, inför sina
investeringsbeslut, lägger vid platsen – samt den ökande betydelsen av
de förhållanden som råder lokalt - har medfört kommunala behov av att
skapa en speciell identitet och ett starkt varumärke som kan användas
för att förbättra ortens attraktivitet (Brorström, 2010, Franzén, Hertting
& Thörn, 2016). Tre svenska exempel på denna den enda vägens politik
- vad forskningen kallar för neoliberal urbanism - utgörs av 1). Malmö
stad, som anser sig ha genomgått en förvandling från industristad till
framtidsstad (Dannestam, 2009). 2). Göteborg, som har arbetat hårt för
att utvecklas från en arbetarstad till en kunskaps- och evenemangsstad
(Magnusson & Nilsson, 2014) och 3.) Stockholm, som strävar efter att bli
en attraktiv stad för den kompetenta människan - en stad i världsklass
(Stockholm Stad, 2014). En alltmer intensiv kritik har över tid kommit
att riktas mot den förda stadspolitiken, så också från dess tidiga förespråkare (Florida, 2017). De sociala konsekvenserna anses ha blivit
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Det funktionella utvecklingstänkandet anses därför bidra till att förstärka det postpolitiska tillstånd och den enda vägens (tillväxt)politik
som råder i de flesta kommuner. Detta blir speciellt tydligt genom det
sätt kommunerna väljer att presentera sig på. Ofta används här befolkningstillväxten som kvantitativt mått på platsens ökade attraktivitet.
Stefan Lydén, utvecklingsledare på avdelningen för kommunikation och
demokrati i Göteborgs Stad, gör följande beskrivning av den kommunikationskultur som börjat bli framträdande (Lydén, 2016)

till att medborgarna inte längre känner i sig i det offentliga politiska
samtalet, saknar representation och börjar hysa ett allt större politikerförakt.

Box III:2:1
Den kommunala kommunikationens ökade vikt
Det faktum att kommuner som är rädda för att hamna i medieskugga alltmer ser sig tvingade att själva tillhandahålla information om den

”Det tycks finnas en kommunal längtan efter att presentera positiva nyheter. Ett konkret exempel är när de årliga befolkningssiffrorna från Statistiska Centralbyrån (SCB) presenteras. För att nå ut i mediebruset spetsas de
kommunala budskapen till vilket leder till att många kommuner (Kalmar,
Karlskrona, Växjö, Uppsala, Sundbyberg och Umeå) anser sig vara ’Sveriges
snabbast växande stad’. Det praktiska arbetet går till så att kommunerna
skriver texter som journalister sedan kan lyfta in i tidningarna. På detta sätt
kan kommunala kommunikationsavdelningar styra bilden som förmedlas i
media.” (Lydén 2016).

kommunala utvecklingen har uppmärksammats länge i Sverige (SOU
1990:44). Under rubriken – Kommunerna tar över nyhetsmatchen beskriver tidningen Dagens Samhälle 25 år senare (11.6.2015) en utveckling
som visar att antalet anställda kommunikatörer på Sveriges kommuner
och landsting runtom i landet numera överstiger antalet journalister
anställda inom den svenska dagspressen. Detta upplevs som ett naturligt led i kommunernas behov av att lyfta fram goda nyheter och
att marknadsföra sig själva. Dagens samhälle visar i samma artikel att
denna utveckling inte bara gäller för kommuner med särskild risk för
att hamna under dagspressens radar. Som framgår av nedanstående

Rädsla över att hamna i en så kallad medieskugga, och inte synas tillräckligt väl, har således medfört att de flesta kommuner själva tagit över
ansvaret för att sprida sitt varumärke, och sin information om sina olika
identitetsprojekt, genom att anställa egna kommunikatörer som förser
media med färdig information.

figur gäller detta också för landets större kommuner och städer med en
relativt god mediebevakning. Göteborg och Stockholm tillhör de kommuner som anställt flest kommunikatör er.
Källa: Dagens Samhälle 2015.06.11
Den oro som framförs, över att ut-

Problemet med denna utveckling är inte bara att platsens beslutsfattare väljer ett sätt att marknadsföra platsen på som låser sig fast i ett
problematiskt tillväxttänkande. Framför allt består problemet i att det
politiska rummet ytterligare stängs (Mouffe, 2009). En del kommuner
begränsar härvidlag medborgardialogens demokratiska uppgift genom
att rent organisatoriskt ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att
överta ägandet av och ansvara för medborgardialogens genomförande
(och inte som tidigare enheten för demokrati och mänskliga rättigheter). Dialogens uppgift och innehåll begränsas här många gånger till att
tillhandahålla den information som den kommunala förvaltningen och
de politiskt förtroendevalda väljer att kommunicera ut. Detta kan leda

vecklingen riskerar att framställa de
kommunala förvaltningarna i alltför
ljusa färger, kommenterar Vd:n för
Sveriges Kommunikatörer på följande sätt:
”En kommuns uppgift är att driva
en fungerande och effektiv verksamhet för sina medborgare. För att kunna göra detta behövs inte
bara skatteintäkter och inflyttande företag, det krävs också engagerade
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Det ökade behovet även av positiv intern kommunikation framgår också
vid analyser av formuleringar i städers och kommuners styrdokument.
Nedan presenteras en textanalys av Göteborgs Stads budgetarbete som
tydligt visar på den ökade användningen av positivt värdeladdade ord
för att understryka måluppfyllelsens betydelse.

medborgare som vill bidra till att göra den till en värdig plats att bo på.
En kommun kan och bör inte granska sin egen verksamhet, istället är
det dess uppgift att se till att den överlever och helst lever. Ur detta
perspektiv är det inte alls konstigt att en kommun anställer före detta
reportrar – eller andra kommunikatörer – för att uppnå dessa mål, särskilt som framgången hänger på just god kommunikation. Kommuner
befinner sig vare sig vi vill eller inte på en konkurrensutsatt marknad –
slaget om skatteintäkter – och alla har inte per automatik två busslaster
med inflyttande invånare per dag.
Därför pratar man om ”utmaning” i stället för ”problem”, för mottagaren av den kommunala kommunikationen ska helst känna att det går
att göra något åt saken. Vad händer med en människa som får höra
att det bara finns problem på det jobb hon har, att kriminaliteten tar
över kvarteret och att barnens skolor ligger i botten utan något hopp
om ljusning i PISA-tunneln? Det föder förtvivlan snarare än hopp, och i
värsta fall flyttar personerna iväg till något upplevt bättre ställe, tillsammans med sin skatt, sina företag och sina idéer.” (Cecilia Schön Jansson,
Journalisten 18.5.2015).

Källa: Lydén, Stefan

Vikten av kommunikation som en form av meningsskapande kan tydliggöras genom att vi påminner oss om den diskussion kring framväxande
tankesätt (diskurser) som jag förde i forskningsstudiens första del (Del I).
Diskurser (tankesätt) fyller en funktion genom sin förmåga att skapa mening för människor med det som sker runtomkring i den miljö de råkar
befinna sig i (jämför med engelskans sensemaking). Begreppet meningsskapande försöker således fånga den process där oförståeliga händelser
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blir möjliga att förstå (Dannestam, 2009). Det handlar här inte om tankar som flödar omkring helt fritt utan de måste också vara förankrade i
rådande (och synbara) materiella förhållanden (materialitet) (Stigendal,
2016). Observeras bör att meningsskapande sker retrospektivt, eftersom det som skall förklaras redan har inträffat. Dominerande (hegemoniska) tankesätt (diskurser) uppstår när majoriteten betraktare håller
med om det sätt på vilket det oförklarliga nu har förklarats, även om
det fortfarande finns många som gör andra tolkningar och som därmed
gör anspråk på att utmana de dominerande tankesätten (diskurserna)
genom att lansera alternativa förhållningssätt och förklaringsmodeller
(kontrahegemoniska diskurser).

munala utvecklings- och strategiplaner uppvisar, uppmärksammas av
författarna i SKL:s antologi om ”Urbanisering – utmaningar för kommuner
med växande och minskande befolkning” (SKL, 2015d sidorna 80 och 82).
De formulerar förhållandet på följande sätt:
CITAT VALDA STYCKEN UR ANTOLOGIN
”I diskussionerna om hur det är att vara politiker i en krympande kommun blev det tydligt att tillväxt är ett politiskt ideal, och att anpassningspolitiska åtgärder ses som politiskt känsliga och otacksamma. Detta,
menar vi, får uppenbara konsekvenser för relationen mellan politik och
förvaltning och för styrningen av verksamheten i dessa kommuner. Ett
av våra tydligaste intryck är att många tjänstemän uppfattar den poli-

Mening skapas ju först när någonting är uttalat vilket innebär att kommunikation utgör en central del när det gäller att skapa mening. En
god kommunikation måste alltså kunna skapa mening för att nå fram.
Mening skapas inte här som i fallet med dialog, genom interaktion och
tankeutbyte mellan två parter. Kommunikation i ett kommunalt sammanhang handlar mer om envägskommunikation - kommunen vill nå
ut med en viss information till medborgarna. Forskningen visar också
på identitetens betydelse för meningsskapande. För att förstå vad som
sker i omgivningen måste individen förstå sig själv och den plats på
vilken hon befinner sig (Dannestam, 2009, Boström, 2010). Kommunal
kommunikation handlar därför mycket om att forma kommunens identitet i vilken medborgarna kan känna igen sig. Kommunikationens syfte
blir främst att framställa sitt varumärke och de identitetsprojekt som
genomförs på ett sådant sätt att de blir meningsfulla för människor att
identifiera sig med (Syssner, 2009).

tiska styrningen som diffus och kortsiktig. Tjänstemännen upplever att
det saknas politisk inriktning och tydliga prioriteringar. En informant
menar att politiken ’alltid vill satsa på allt’, vilket inte är möjligt när resurserna minskar” (Kommunchef, Kommun E).
”Jag upplever det som kortsiktigt. Man klarar ett år sen ser man hur det
går nästa. Det kan ju komma mer pengar in (Ekonomichef Kommun H).
[…]
Man tar ändå inte den tuffa diskussionen om framtiden. Sen vad det
beror på... det kan vara att vi inte har riktigt rätt forum for att diskutera
det. Politiken vet mycket väl om läget for kommunen och tjänstemannen likaså. Men många gånger kanske tjänstemännen inte lägger fram
förslag på förändringar som man vet är jobbiga för politiken. Man kanske upplever att de ändå inte kommer att besluta om det här. Samtidigt
ger politiken inte i uppdrag att utreda vissa saker.(Ekonomichef, Kommun F)

Box III:2:2
Den ekonomiska tillväxtens mantra

En kommunchef lyfter fram bristen på politiska visioner, en annan menar att politiken i princip säger ja eller nej till de förslag till beslut som
tjänstemännen tar initiativ till (Kommunchef, Kommun D). En tredje

Den brist på såväl konsekvensanalyser när det gäller kommunens be-

kommunchef talar till och med i termer av att omvända roller, där poli-

folkningsutveckling som synliggörande av och reflektion kring olika ty-

tiken vill jobba med verksamhetsfrågor, snarare än med inriktningsfrå-

per av målkonflikter mellan olika politikområden, som de flesta kom-

gor.
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Vårt postpolitiska tillstånd

Tjänstemännens kritik av den politiska styrningen delas av vissa av de
politiker som vi har intervjuat. Såhär säger ett kommunalråd när vi fråg-

Vår tids stora samhällsomdaning, där kommuners ansträngningar för att
uppbåda en tillräcklig konkurrenskraft (inte minst i förhållande till varandra) för att bli till en nod i de globala produktionsnätverken, samt den
enda vägens politik som följer med denna strävan, har inneburit att vi
sakta glidit in i vad litteraturen kallar för ett postpolitiskt tillstånd (Mouffe, 2009, Crouch, 2011). Politikens strävan efter samsyn, bred politisk
enighet och att uppnå konsensus genom att röra sig mot mitten (triangulering) har medfört att målkonflikter medvetet sopats under mattan.

ar hur man i kommunen resonerar kring att anpassa sig till ett på sikt
minskande antal invånare:
”Jag tror faktiskt inte det har diskuterats någon gång. Det är liksom ingen som ser den framtidsbilden”.
Citaten ovan pekar på att tjänstemännen närmar sig de frågor och utmaningar som en långvarig befolkningsminskning ger upphov till utifrån ett verksamhetsperspektiv. Politikerna närmar sig istället frågorna
i egenskap av medborgarnas företrädare. Och eftersom anpassning

Forskningslitteraturen uppfattar den politiklöshet som råder som ett resultat av att det politiska alltmer skiljts åt från politiken. Det politiska,
det som franska samhällsvetare ger stor bokstav och feminint bestämd
artikel för att betona dess vikt (La Politique), handlar om människors syn
på makt, beslut om fördelning av resurser och de grundläggande behov
som dessa resurser är tänkta att tillgodose. Det politiska handlar således om varför saker och ting skall göras. Politiken, det som franska samhällsvetare ger liten bokstav och en maskulint bestämd artikel (le politique), handlar om de institutioner (exempelvis partipolitiska partier) som
fångar upp det politiska, sammanjämkar olika behov och kanaliserar in
dessa till de arenor (exempelvis riksdag och parlament) som fattar beslut
om vad som skall göras och hur detta skall göras. Det är existensen av
det politiska som ger politiken sin funktion och legitimitet och det är genom politiken som det politiska får handlingskraft och kan genomföras
(Mouffe, 2009, Bjereld & Demker, 2011, 2016,). Genom det postpolitiska
tillstånd som uppstått, när politiken ägnar allt mindre tid åt den politiska
ideologiska frågan varför någonting behöver göras och istället ägnar allt
mer tid åt frågan om vad som skall göras och därutöver - utifrån en brett
formulerad och allmänt accepterad policy - också besvara frågan hur
detta skall göras, ökar det demokratiska underskottet (Mouffe, 2009).
Problemet när det politiska och politiken skiljs åt är nämligen att partipolitiken instrumentaliseras, folk tappar partipolitiskt intresse och de politiska partierna förlorar sin förmåga, inte bara till att formulera politiska
visioner utan också till att genomföra dem.

av många medborgare uppfattas som försämring, är det kanske helt
logiskt att politiken är mer försiktig när det gäller att ta initiativ till anpassningspolitiska åtgärder? Ett kommunalråd beskriver hur politiken
strävat efter att hålla igång skolor och förskolor in i det sista, trots att
elevantalet är lågt och trots att kommunens ekonomi därmed blir ansträngd. Bakgrunden, menar vår informant, är en oro för att en skolnedläggning i en mindre tätort ska leda till en ökad utflyttning från –
eller minskad inflyttning till – den orten (Kommunalråd, Kommun H).
Detta är en balansgång och ett politiskt dilemma som återkommer i fler
intervjuer;
”Det är därför man lite grann ligger och släpar. Man reagerar hellre försent, just for att inte skynda på några effekter. Man hoppas ju och vill
satsa for att vända trenden. Då kan man inte ligga i framkant och skära i sin egen organisation för då föder man problemet”. (Ekonomichef,
Kommun E)
SLUT CITAT
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Box III:2:3
Exempel på målkonflikter

4. Behoven av att dra till sig högutbildad arbetskraft medför krav på

Strävan efter att bli till en nod i de globala produktionsnätverken och

stärkt skattebas förstärker dessa gentrifierings- och segregationspro-

förädlingskedjorna, och de krav som följer på att upplevas som en till-

cesser ytterligare. Segregationen resulterar i att resurssvaga människor

räckligt attraktiv investeringsort för att dra till sig de utländska kapi-

bosätter sig i samma bostadsområden med risk för stigmatisering, soci-

talägarnas intressen, skapar många gånger besvärande målkonflikter

al utsatthet och ekonomisk marginalisering.

i förhållande till de krav som den socialt hållbara utvecklingen ställer.

Liknande målkonflikter går inte att undvika. De ligger inbäddade i den

renovering av centralt belägna lägenheter, vilket höjer hyrorna, skapar
gentrifieringsprocesser och segregation. Kommunens behov av för-

Här skall jag kort ta upp fyra av de mer framträdande:

konkurrensutsatta världsekonomins egendynamik. Målkonflikterna

1. Ökade kostnader för de investeringar i infrastruktur som krävs leder

måste emellertid synliggöras och hanteras. Den form av social investe-

till krav på samfinansiering och partnerskap med privata aktörer vil-

ringspolitik som diskuteras i olika avsnitt är ett sätt för att skapa stöt-

ket minskar utrymmet för medborgerligt inflytande. Beslut fattas som

dämpare med förmåga att motverka och neutralisera några av målkon-

människor inte förstår, känslan av sammanhang minskar och påfrest-

flikternas negativa effekter.

ningarna på folkhälsan ökar.
2. Det finansieringsgap som uppstår när staten drar sig tillbaka från det

Valsystemets utformning, blockpolitiken och konkurrensen om väljarna
har ytterligare förstärkt det postpolitiska tillståndet. Konkurrensen om
väljarna har ökat behoven hos partierna att röra sig mot mitten (så kallad triangulering) och sträva efter konsensus.

politiska rummet, och övervältrar alltmer av utgifter för infrastruktur
och välfärd på kommuner, har tvingat fram nedskärningar av de offentliga utgifterna. Härigenom förhindras bl.a. utbildningssektorn från att
leva upp till sitt kompensatoriska ansvar vilket bidrar till försämrade

Det postpolitiska tillståndet riskerar att ytterligare förstärkas som ett
resultat av valutgången. Fördelningen av mandaten förhindrar ibland
det största partiet att få en egen majoritet i kommunfullmäktige. För
att undvika beroende av en vågmästare kan olika partier se sig tvingade
att bilda någon form av samlingsregering. Utfallet av det komplicerade
politiska förhandlingsspel som tar vid i en sådan situation kan få olika
konsekvenser för det politiska systemets legitimitet och för valmanskårens politiska intresse. För det första kan det innebära att regeringsbildningen inte motsvarar de motiv och anledningar till att människor
röstade som de gjorde. För det andra kan det innebära att inget parti
kan genomföra något av det som de gick till val på och som förde dem
fram till regeringsmakten.

utbildningsnivåer och hög ungdomsarbetslöshet. Förutom att många
människor härigenom förlorar sina rättigheter till ett fullvärdigt medborgarskap, riskerar nedskärningarna att på längre sikt urholka arbetskraftens folkhälsa och kognitiva förmåga - och därmed också reducera
kommunens globala konkurrenskraft.
3. Den alltmer avancerade teknologiska nivån inom tillverkningssektorn
liksom inom tjänstesektorn, något som hör kunskapssamhället till, kräver såväl högutbildad och högavlönad arbetskraft som mer lågutbildad
och lågavlönad arbetskraft. Detta medför växande inkomstklyftor. Därtill kommer att tjänstesektorn av tradition inte har samma kollektiva
styrka till en jämlik lönebildning jämfört med verkstadsindustrin. Sammantaget förstärker detta den ojämna utvecklingen, ökar den sociala
polariseringen och urholkar den sociala sammanhållningen.

Den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe varnar härvidlag för att de
etablerade partierna genom sin samförståndspolitik riskerar att stänga
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det politiska rummet (2009). Till följd av bristen på kanaler för att föra
fram och konfrontera olika meningsskiljaktigheter med varandra, skapas utrymme för mer extrema och radikala populistiska partier, såväl
till höger som till vänster, att växa fram och göra anspråk på att representera det enda politiska alternativet till den rådande ordningen.
Hennes diskussion utgör ett viktigt bidrag när det gäller att förstå och
komma tillrätta med det paradoxala faktum att människor i allt större
omfattning har börjat tappa intresse och engagemang för partipolitik,
samtidigt som vikten av politiskt engagemang för att hantera aktuella
samhälleliga påfrestningar kanske aldrig varit större. Nedanstående figur är ett försök att illustrera tankegångarna kring vad som ofta sker
med det politiska beslutsfattandet i övergången mellan den nationalstatliga epoken (government) och det postnationella nätverkssamhällets epok (governance).

om att problemet är dåligt formulerat eller att den teoribildning som
använts för att komma tillrätta med problemet är felaktigt vald. De föreslagna åtgärderna saknar helt enkelt därför möjligheter att uppnå
det resultat (outcome) som förväntas. Det andra problemet som kan
uppstå utgörs av vad implementeringsforskningen kallar för programfel. Sådana uppstår när politiska beslut översätts på ett felaktigt sätt av
förvaltningen och de handlingsplaner som utformas (output) inte svarar
upp mot de politiska beslutens riktlinjer (Bengtsson, 2013).
Implementeringsproblemet bottnar ytterst i att den enda vägens politik har minskat behovet av att diskutera varför någonting skall göras
(La Politique). Istället koncentreras ansträngningarna på att formulera
en tillräckligt abstrakt policy så att en bred politisk majoritet och konsensus kan uppnås som svar på frågan vad som skall göras. Detta har
också reducerat politikens behov av och vilja till dialog med de medborgare som berörs av problemen. Tillsammans med (fritids)politikerns
begränsade möjligheter att själv sätta sig in i komplexiteten, även om
de själva bor i det aktuella området, förstärks policyns abstraktionsnivå ytterligare. Därtill kommer att forskningen också uppmärksammat
att det från och till inte är tänkt att de fattade politiska besluten överhuvudtaget skall genomföras. Implementeringsforskningen talar här i
termer av ”särkoppling”. Besluten skall mer uppfattas som en långsiktig
strävan, eller som en vision. Besluten kan ibland också vara avsedda
att ge sken av att vissa åtgärder planeras för att visa på att man ligger i
tiden och därmed öka legitimiteten för de politiskt förtroendevalda eller den kommunala förvaltningens anseende, inte minst bland Sveriges
övriga kommuner.
Detta postpolitiska tillstånd innebär emellertid inte på något sätt framväxten av vad som vid en första anblick skulle kunna kallas för ett icke-politiskt (ett a-politiskt) tillstånd. Istället uppstår ett annat problem, nämligen risken för att förvaltningens arbete - med att översätta policy till
handlingsplaner (output) - inte genomförs som det var tänkt. Det stora
tolkningsutrymme som uppstår när tjänstepersonerna skall omvandla
den abstrakta policyn till konkreta handlingsplaner gör nämligen att det

Det postpolitiska tillståndet medför i praktiken en arbetsfördelning
mellan politik och förvaltning som ger upphov till två andra problem
vid själva genomförandet av de fattade besluten. Det första problemet
utgörs av vad implementeringsforskning kallar för teorifel. Det handlar
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politiska smyger sig in bakvägen när frågan hur skall besvaras (le politique). Det politiska flyttas således bort från både frågan varför någonting
skall göras (La Politique), som alltså inte diskuteras överhuvudtaget, och
frågan vad som skall göras över till frågan hur detta skall göras (le politique); och den frågan har blivit förvaltningens och tjänstepersonernas
uppgift att besvara.

berörs av problemen ger helt enkelt inte förvaltningen den kunskap om
de kausalsamband som krävs (Bengtsson, 2013) för att bryta med det
postpolitiska tillstånd, liksom för att komma tillrätta med de implementeringsproblem som uppstår när det politiska reduceras till att handla
om hur saker och ting skall göras (le politique) istället för varför saker
och ting behöver göras (La Politique). Därför är det viktigt att förändra
vår kunskapssyn och formerna för samhällsstyrning. Den senare måste
utformas så att det blir möjligt att kombinera den evidensbaserade teoretiskt och vetenskapligt förankrade kunskapen med den erfarenhetsbaserade kunskapen som tillåter ett mer holistiskt och sektorsövergripande angreppssätt (Abrahamsson, 2015a).

Jag skall få anledning att fördjupa mig i detta i samband med att jag i ett
senare och avslutande avsnitt tar upp och ytterligare något fördjupar
mig i det postdemokratiska tillståndets olika dimensioner. I detta sammanhang skall jag uppmärksamma det förhållande som oftast råder;
när tjänstepersonen skall försöka tolka vad det är som politiken egentligen vill ska göras, så agerar de utifrån den profession och verksamhet
de ansvarar för. Den sektoriserade ”stuprörsorganisationen” försvårar
emellertid samtidigt för tjänstepersonerna att få den helhetssyn, samt
att tillvarata olika professioners kompetens, som skulle behövas i arbetet med att tolka politikens policy-inriktade beslut i förhållande till den
verklighet som råder. Detta gör att det medvetet eller omedvetet ges
plats åt tjänstepersonens egna ideologiska utgångspunkter och intressefrågor trots att de inte är förtroendevalda och kan ställas till svars
(Tahvilzadeh, 2011). Det blir således angeläget att skärskåda bilden av
den opolitiske tjänstepersonen som neutral utförare av politiska uppdrag i en tid då alltfler frågor är politiskt värdeladdade även inom förvaltningarna.

Box III:2:4
Politikens juridifiering
Under senare tid har det alltmer uppmärksammats hur vår tids samhällsomdaning och statens förändrade roll också påverkat politiken (le
politique). Det vill säga det institutionaliserade sätt på vilket vi fattar
politiska beslut om vad som skall göras, om hur detta skall göras - samt
hur det politiska (La Politique), det vill resultaten från diskussionen om
varför saker och ting skall göras, kanaliseras in i denna politik i fråga.
Forskningslitteraturen beskriver härvidlag hur vårt postpolitiska tillstånd också kan förklaras av politikens ”juridifiering” – det vill säga hur
folkvalda politiker alltmer lämnar över ansvaret för den förda politiken
till jurister och det legala regelverket (inom statsvetenskapen används

Att tjänstepersoner i ledande ställning många gånger lever under helt
andra villkor än majoriteten av befolkningen gör det naturligtvis också svårt att som tjänsteperson göra en riktig problemformulering. Det
sätt på vilket ett problem formuleras och en policy utformas gör det
från och till svårt för att inte säga omöjligt för en beslutad policy att
uppnå de förhoppningar som ställts eller de målsättningar som satts
upp. De försök som gjorts att inom ramarna för New Public Management lösa implementeringsproblemen med ökad målstyrning, där det
är det uppnådda resultatet som skall stå i fokus (outcome), har många
gånger visat sig vara förgäves. Bristande medskapande med dem som

begreppet juridifiering för att beskriva en förskjutning av makt och ansvar från politiker till jurister). För svensk del blir detta tydligt inom en
rad områden. Riksdagens budgetregler och överskottsmål liksom inrättandet av en politiskt oberoende riksbank, är exempel på frågor som
från att ha varit politiska blivit alltmer juridiska. Svenska politikers makt
har därmed minskat till förmån för olika expertmyndigheter. När det
gäller frågor tillhörande miljöbalken, Plan- och Byggnadslagstiftningen
eller utlänningslagen har dessa i en allt högre utsträckning kommit att
avgöras av domstolsväsendet.
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Aktuella former för samhällsstyrning

EU-medlemskapet har medfört en ytterligare juridifiering av politiken.
Detta inte minst eftersom Sverige avstått från att utnyttja det nationel-

Som diskuterades i forskningsstudiens tidigare delar har den pågående samhällsomdaningen med sina komplexa samhällsproblem ökat
behoven och utrymmet för ett medskapande som bygger på en bred
kunskapssyn där faktakunskap kompletteras med professionalism och
förtrogenhetskunskap. De komplexa samhällsproblemen kännetecknas av att de är kontextuellt bestämda och inte har någon omedelbar
lösning. De är i ständig förändring vilket kräver stora ansträngningar
och samverkan för att olika aktörer skall nå samsyn om problemens
orsaker och åtgärder. Komplexa samhällsproblem gör det viktigt att utarbeta ett förhållningssätt som både rymmer så många av aktörernas
olika perspektiv som möjligt och hanterar problemen på ett sådant sätt
att de inte förvärras (Brown, Harris & Russell, 2010).

la handlingsutrymmet, och istället valt att lagstifta så nära EU-lagstiftningens ordalydelse som möjligt (Taxén, 2017). Genom Sveriges medlemskap i unionen har den svenska lagstiftaren i princip beslutat att ge
EU-rätten företräde framför den interna svenska rättsordningen, inklusive grundlagens regler, för de fall då innehållet i de olika rättsordningarna är motstridiga. Den svenska ”regelföljande staten” har medfört att
EU-rätten har fått en särställning när det gäller internationella rättsakters roll i den svenska rättsordningen (Jacobsson & Sundström, 2006).
Flera olika unionsrättsliga bestämmelser blir direkt tillämpliga i Sverige
när de har antagits på EU-nivå. Denna ”lagstiftningsteknik” blir särskilt
tydlig på kommunal nivå där cirka 60 % av alla ärenden på kommunfullmäktiges möten påverkas direkt eller indirekt av EU:s unionslagsstiftning - där lagen om offentlig upphandling kan anges som ett typ-

Samtidigt som komplexiteten i samhällsproblemen ökar har paradoxalt
nog den förändring av statens roll, som den pågående samhällsomdaningen också gett upphov till, förändrat kraven på samhällsstyrning och
därmed också utrymmet för medskapandet i praktiken (Hall, 2012). Genom införandet av New Public Management försökte staten å ena sidan,
genom ökad centralisering och administrativ kontroll, återta delar av
sin förlorade handlingskraft som övergången till det globala nätverkssamhället medfört (Shearer & Williams, 2011, Brown, 2011). Införandet
av New Public Management har samtidigt å den andra sidan möjliggjort
för staten att övervältra ett större ansvar på marknadens aktörer när
det gäller att hantera de komplexa samhällsfrågorna som den själv, till
följd av sin minskade handlingskraft, i allt mindre utsträckning klarar av
att hantera (Hall, 2012, 2015).

exempel (SOU, 2016:10 s 68). När politiken avhänds möjligheten till att
föra ekonomisk politik, bestämma vem som skall få asyl och permanent
uppehållstillstånd, avgöra om och var övervakningskameror skall sättas
upp, vilken hyressättning som skall prägla allmännyttan och utrymmet
för social upphandling av olika tjänster eller lokal upphandling av livsmedel, avsäger politiken sig också möjligheten till att förankra besluten
hos valmanskåren och få dem att upplevas som legitima. Mindre än
hälften av landets kommuner och landsting har egna jurister anställda,
kommunpolitiker tvingas förlita sig på externt anlitade juridiska experter som därmed får bestämma hur en viss lag skall tillämpas. Denna til�lämpning blir i sin tur sällan föremål för domstolsprövning, varför man
aldrig får veta om rättsregeln faktiskt tillämpades på rätt sätt (Taxén,
2017). Det finns därför en uppenbar risk för att förtroendevalda politiker avstår från att driva sin politik därför att de tror att det är rättsligt
omöjligt (Hall & Pelling, 2017). Tyngda av sitt ämbete, och av arbetsbördan, ligger det också nära till hands för kommunjurister att se till juridiska hinder istället för att leta efter möjligheter och låta EU-domstolen
pröva de fall där lagtolkningen är oklar.
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Box III:2:5
Återkommunalisering av offentliga tjänster
Efter 20 år av privatisering av offentliga sektorn (exempelvis när det
gäller vatten- och elförsörjning, renhållning och sophämtning, vård,
skola och omsorg) börjar nu flera städer runt om i världen att återkommunalisera delar av dessa tjänster och utföra den i offentlig regi.
Kostnadsbesparingarna och effektivitetsvinsterna visade sig nämligen i praktiken bli betydligt lägre än beräknat. I många fall blev det
istället dyrare samtidigt som servicenivån försämrades. En studie,
utförd inom ramarna för Transnational Institut i Amsterdam och European Federation of Public Service Unions (EPSU), redogör (2017)
för 835 exempel på återkommunalisering från världens olika hörn.

III:3 - Gästföreläsning
Aktuella former för samhällsstyrning: Stig Montin
https://youtu.be/OOcqAAopEIs

Ökningstakten i återkommunaliseringen har blivit speciellt markant
under de senaste tio åren och det är kommuner och städer som går
i täten. Europeiska länder (Tyskland, Frankrike, Storbritannien och

På en hög abstraktionsnivå kan vi förstå framväxten av New Public Management som ett svar på behovet att hantera de komplexa samhällsproblemen
på ett sätt som underlättar övergången till det globala nätverkssamhället
och tillgodoser marknadsekonomins expansionsbehov. Detta expansionsbehov, som utgjorde drivkraften i Polanyis första rörelse (och som jag redogjorde för i forskningsstudiens första del), skulle i vår samtid komma att
ställa krav på att privatisera, prissätta och saluföra alltfler delar av den samhällsnytta som traditionellt tillhandahållits av den offentliga sektorn (Harvey, 2003). På en lägre abstraktionsnivå skall framväxten uppfattas som en
politisk reaktion på den tidigare traditionella styrningsrationalitetens tillkortakommande när det gällde att tillhandahålla välfärdstjänster på ett så effektivt sätt som möjligt. Den bristande tillit till staten som den nya styrningsformens mer uttalade förespråkare var bärare av drog till sig politiskt stöd
genom att den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna åt upp allt större
del av beskattningsunderlagen utan att kvaliteten på vad som levererades
upplevdes förbättrad (Hall, 2012). Det främsta syftet med New Public Management blev därför att bryta med statens monopol på tillhandahållandet av
välfärdstjänster (Werne & Unsgaard, 2014).
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Spanien) ligger i topp men trenden är tydlig också i USA.

litetssäkring - som utgår från andra kriterier än de lönsamhetskriterier
som förvaltningen för närvarande skolats in i att beakta (O’Flynn, 2007).
De lönsamhetsinriktade incitamentstrukturerna minskar inte bara utrymmet för risktagande och osäkerhet utan också intresset för själva
kärnverksamheten. Allt större vikt läggs vid att tillgodose överordnades riktlinjer oavsett effekterna för medborgaren (Zaremba, 2013). Den
osäkerhet som följer av att de komplexa samhällsproblemens utvecklingsdynamik inte kan förutses, tillsammans med den ökande rädslan
hos förvaltningar att göra fel, riskerar många gånger leda till att man
inte koncentrerar sin uppmärksamhet på att göra rätt saker utan mer
på att enligt regelboken göra sakerna på rätt sätt (Alvesson, 2014, Salonen, 2011). I förlängningen riskerar detta medföra att kommunala
förvaltningar, istället för att möjliggöra ett inkluderande medskapande,
ser sig föranledda att förstärka de tendenser till centraliserad kontroll
och maktutövning som för närvarande är förhärskande.

Källa: Kishimoto Satoko & Petitjean Olivier (2017) Reclaiming Public Services: how cities and citizens are turning back privatization, Amsterdam:
Transnational Institute (TNI).
Skälen till återkommunaliseringen står inte bara att finna i bristande
service och kostnadseffektivitet. De många städer som världen över
vidtagit liknande åtgärder uppger ofta som motiv antingen arbetsrättsliga skäl, eller de krav som en hållbar samhällsutveckling ställer och/
eller behov av ökad insyn och delaktighet för medborgarna. Merparten av återkommunaliseringen kom till stånd genom att ingångna avtal
gick ut och inte förnyades. Det finns dock ett antal fall där kommunala
myndigheter valt att säga upp gällande avtal och därmed att utsätta sig
för risken för dyra skadeståndskrav från berörda näringsidkare. Återkommunaliseringen blev ofta aktuell efter initiativ från berörda samhällsmedborgare som också i flera fall tog över driften tillsammans
med lokala myndigheter genom att skapa olika typer av kooperativ.

Den kritik som kommit att riktas mot den marknadsorienterade styrningsrationalitet som New Public Management står för har det senaste årtiondet uppmärksammats av en rad utredningar och rapporter
som alltmer kommit att ifrågasätta styrningsformens inriktning (SOU,
2013:40, Zaremba, 2013, Werne & Fumarola Unsgaard, 2014, Alvesson
& Spicer, 2018). Regeringen uppmärksammade förhållandet i sin budgetproposition för år 2015 och beslutade utreda hur professionernas
kunnande och yrkesetik skall kunna bli mer vägledande. I sina kommittédirektiv till den Tillitsdelegation som tillsattes i juni 2016 (Regeringen,
2016), formulerade sig regeringen på följande sätt:

Återkommunaliseringen stimulerar på så sätt framväxten av den medborgarstyrda gemensamma sektorn som jag skall få anledning att återkomma till i senare avsnitt (Kishimoto & Petitjean, 2017).

Denna nya ledningsfilosofi infördes utifrån företagsekonomiska kriterier där besparingar och lönsamhet belönades. Chefstjänstemännens
förmåga att hålla sig inom budgeterade ramar blev till ett viktigt kriterium vid deras individuella lönesättning och befordringsgång. Medan den tidigare styrningsrationaliteten främst uppehållit sig vid hur väl
politiska beslut genomfördes, kom New Public Management istället att
fokusera på att mäta effektiviteten i de resultat som uppnåddes (Hall,
2012). Eftersom enbart det synliga kunde mätas kom faktakunskapen
att prioriteras framför erfarenhetsbaserad kunskap, praktisk klokhet
och professionalism (SOU, 2013:40).

I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) anför regeringen att det
behövs utvecklade former för styrning och uppföljning som balanserar behovet av kontroll med förtroende för professionernas verksamhetsnära
kunskap och erfarenhet […] Om mål- och resultatstyrning bryts ned på en
alltför detaljerad nivå ökar risken för suboptimering och bristande helhetssyn. Utöver att detta i vissa fall har bidragit till en icke ändamålsenlig ökning
av administrationen, riskerar det också att leda till att de gemensamma re-

Det medskapande förhållningssättet, och den kunskapssyn på vilken
det vilar, kräver emellertid helt andra system för redovisning och kva-
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surserna inte används effektivt. Det har också, i vissa fall, lett till en styrning
som minskat utrymmet för medarbetarna att, baserat på yrkeskunnande
och erfarenhet, organisera sitt arbete på det sätt som bäst gagnar verksamheten och medborgarna.

Frågan som forskningen ställer sig är hur New Public Managements affärsmässiga lönsamhetskriterier för att mäta effektivitet skulle kunna
kompletteras med kriterier som bygger på samhällsnyttans värde och
innehåll, någonting som i sin tur skulle behöva identifieras utifrån samtal med medborgarna. Riktningen i vilken svaren på denna fråga kan
sökas har delvis börjat stakas ut genom den förvaltningsforskning som
vuxit fram kring en ny styrningsrationalitet i form av Public Value Management. Med denna alternativa styrningsform har man upphört att se
på medborgarna enbart som kunder utan betraktar dem istället alltmer
också som de medborgare de är, i sin rätta bemärkelse, med sina rättigheter och skyldigheter och där samhället organiseras och styrs utifrån
ett allmänt intresse, ett public value (Moore, 1995).

I sina kommittédirektiv uttryckte regeringen oro för att den nuvarande
formen för samhällsstyrning, i vissa fall, medfört en styrning som minskat utrymmet till att utifrån sin yrkeserfarenhet arbeta på ett sätt som
gagnade verksamheten såväl som medborgarna på bästa sätt. Regeringen pekade därför på att det behövdes utvecklade former för styrning
och uppföljning som balanserar behovet av kontroll med förtroende för
professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Direktiven
antyder att erfarenheterna också medvetandegjort de politiska beslutsfattarna om att akademins och marknadens aktörer, som tänkt var, inte
ensamt kunnat ta över delar av ansvaret för att hantera komplexa samhällsfrågor, det vill säga frågor som staten lämnat efter sig när dess roll
nu förändrats, vilket föranlett dess successiva tillbakadragande från det
politiska rummet. Forskningen påvisar således behovet av en form för
samhällsstyrning som också inbegriper det civila samhället (Quatro Helix) (Pallin & Sandlund, 2014).

Begreppet public value är svårfångat men kan i detta sammanhang uppfattas som är närbesläktat med det begrepp som den franske filosofen
Jean Jaques Rousseau använde sig av när han diskuterade villkoren för
det sociala kontraktet, det vill säga ”allmänviljan” Rousseau, ([1762],
1968), På samma sätt som för Rousseau är det i detta sammanhang viktigt att skilja allmänviljan från summan av alla individers vilja. Begreppet försöker fånga den typ av samhällsnytta som täcker in människors
sammantagna behov av att säkerställa vissa grundläggande mänskliga
och medborgerliga värden såsom säkerhet/trygghet, utveckling/frihet
och rättvisa/rättigheter. Samhällsnyttan är således någonting mer än
summan av individers behovstillfredsställelse och inkluderar det samhälleliga kitt och tillit som håller ett samhälle samman och som reducerar risken för sociala fördelningskonflikter.

Forskningen har härvidlag uppmärksammat vikten av att se till samhällsnyttan och välfärdens värde utifrån ett bredare samhälleligt perspektiv och inte bara som summan av individers behovstillfredsställelse
(Moore, 2005). Det handlar inte minst om förmågan att möta de ökade
krav som en socialt hållbar samhällsutveckling ställer och som delar
av forskningslitteraturen beskriver i termer av The New Public Service
(Denhardt & Denhardt, 2011). Ett sådant synsätt anses nödvändigt för
att uppnå själva syftet med demokratin som i grunden inte först handlar om att främst försvara människans individuella rättigheter utan att
också ta hand om fundamentala sociala problem (Young, 2000). Enligt
ett sådant synsätt skall demokrati uppfattas som en tolkande och lärande process där beslutsfattarnas samverkan med medborgarna gör det
möjligt att identifiera, utforma och tillhandahålla en så stor samhällsnytta som möjligt.
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ra affärsmässiga kriterier för att mäta effektivitet med samhällsnyttans
värde och innehåll (Guevara, 2015a). Teoribildningen kring Public Value
Management anses därmed lägga alltför stor vikt vid ledarskapets ansvar för att definiera, producera och tillhandahålla denna samhällsnytta.
Kritikerna menar att marknadens kriterier för företagsstyrning med
företagschefers strävan efter högsta möjliga vinst som ledstjärna inte
kan jämföras med uppdraget för ledarna för den offentliga sektorn.
Här handlar det istället om att producera största möjliga samhällsnytta.
Teoribildningen bakom Public Value Management anses i alltför stor utsträckning utgå ifrån rådande förhållanden i USA där såväl motsvarigheten till den europeiska välfärdsstaten som det sociala kontrakt på vilket
den vilar lyser med sin frånvaro. För europeiska förhållanden, där den
sociala tilliten utgör en väsentlig del av samhällsnyttan, skulle ett annat
förhållningssätt kunna vara att istället sträva efter att utveckla samhällsnyttiga och medskapande styrningsprocesser. Kritiken har medfört att
diskussionen har tagit fart när det gäller innehållet i en ny form av samhällsstyrning som går bortom förvaltningens effektivitetstänkande och
istället diskuterar samhällsnyttan också utifrån kraven på förstärkt social
tillit, inkludering och känsla av samhällelig tillhörighet. Under senare år
har teoribildningen också börjat tala i termer om önskvärdheten av en
Public Value Governance (Bryson, Crosby & Bloombe, 2014).

Dessa värden, och de behov de ger upphov till är (som tidigare diskuterats) kontextuellt bestämda och varierar utifrån den samhälleliga situation i vilken människor befinner sig (Abrahamsson, 2012b). Det är
också en sådan situation i vilken det råder en balans i tillgodoseendet av
dessa tre värdegrunder som dessa kan användas som grund för att definiera frågan om social hållbarhet (Abrahamsson, 2013, KAIROS, 2016).
Styrningsformen Public Value Management lägger härvidlag inte bara
stor vikt vid den offentliga sektorns operativa kapacitet utan också vid
det politiska systemets legitimitet (Moore, 2013). Resultatstyrningen av
den offentliga sektorns tillhandahållande av välfärdstjänster måste ske
utifrån ett medborgarperspektiv och inte ett kundperspektiv. De tankar
som vuxit fram kring Public Value Management bygger därför på interaktion med medborgarna så att de blir medskapande i sin egen serviceproduktion och inte bara blir betraktade som en kund på en marknad.

Ledarskapets roll för att definiera, producera och tillhandahålla samhällsnyttan tonas då ner till förmån för ökat medskapande med berörda
medborgare. En medskapande styrningsprocess anses också ligga mer
i linje med vad som krävs för ett kontinuerligt lärande om de komplexa
samhällsfrågor och gemensamma problem som blivit alltmer föränderliga med den dynamiska samhällsutvecklingen.
Den aktuella diskussionen kring samhällsstyrningens former i Sverige
återspeglas i Tillitsdelegationens huvudbetänkande som presenterades
i juni 2018 i väntan på den slutrapport som förväntas föreligga i oktober 2019. Delegationen har inom ramarna för sina direktiv främst arbetat med att utreda förutsättningarna för en tillitsbaserad styrning inom
välfärdssektorn (skola, vård och omsorg) med syfte att bidra till större

Den kritik som kommit att riktas mot Public Value Management, och den
mer värdebaserade formen för samhällsstyrning som utgår från samhällsnyttan, har i stor utsträckning handlat om försöken att kombine60

kvalitet för medborgare och företag (SOU 2018:47). Tillitsdelegationens
slutsatser pekar på vikten av mer inslag av dialog och samskapande i
tillsynen för att skapa ett mer tillitsfullt klimat. Dess rekommendationer
till mindre detaljstyrning och administrativa krav och mer samråd med
professionerna ansågs som ett steg i rätt riktning och mottogs väl av
såväl Sveriges Kommuner och Landsting, berörda fackförbund som de
flesta av landets politiska ledarskribenter. Huvudbetänkandet bygger
på ett antal vägledande principer där frågorna som står i centrum handlar om vikten av kunskapsutveckling och kollegialt lärande ”där medarbetarnas kunskap används som en självklar resurs i verksamhetsutveckling och innovationsarbete”, om vikten av ett mer medskapande
ledarskap och om en förstärkt samordning mellan olika myndigheter
och förvaltningar. Huvudbetänkandet utgör ett viktigt underlag för diskussionen kring den framtida samhällsstyrningens utformning, men
undviker att diskutera hur denna inverkar på statens moderna institutioner och dess förmåga att hantera de mer övergripande samhällsutmaningarna när det gäller upprätthållandet av den samhälleliga tilliten
och den sociala sammanhållningen. Den vikt som delegationen fäster
vid ökat medborgarfokus motiveras av medborgarens roll som brukare
av välfärdstjänster. Medborgaren betraktas som kund utifrån dennes
individuella behovstillfredsställelse och någon diskussion förs inte kring
medborgarnas roll när det gäller att identifiera innebörden av den samhällsnytta och den allmänvilja som ligger till grund för det sociala samhällskontraktet. Genom att undvika kopplingen mellan medborgarens
roll som kund och som samhällsmedborgare, liksom mellan kommunens roll som serviceaktör och utförare av sitt demokratiska uppdrag,
lämnar Tillitsdelegationen den fråga obesvarad som står i centrum för
stora delar av forskningslitteraturen när det gäller samhällsstyrningens
politiska dimensioner och dess koppling till frågan om den sociala hållbarheten och det politiska systemets legitimitet (Denhardt & Denhardt,
2011,Hall, 2012, Moore, 2005, Young, 2000, Guevara, 2015a). Litteraturen pekar på att tilliten inom och mellan förvaltningens olika delar
hänger ihop med den samhälleliga tilliten – bristen på tillit därinne återspeglar sig i en bristande tillit där ute och tvärtom (Ek, et al., 2015, Hallin, 2011, Abrahamsson, et al., 2016). Det leder alltså fel att skilja på tillit

internt och externt (Moore, 2013, Bryson, Crosby & Bloombe, 2014). Att
den bristande samhälleliga tilliten breder ut sig beror inte bara på statens minskade förmåga att tillhandahålla diverse välfärdstjänster med
god kvalitet, den beror lika mycket på det demokratiska underskottet.
Det handlar alltså om, för att tala med Nancy Fraser, medborgarnas
upplevelser av en bristande politisk representation (Fraser,2003, 2011).
För att öka den samhälleliga vertikala tilliten krävs det att medborgarnas delaktighet, inflytande och känsla för sammanhang ökar. Det är
alltså inte bara förhållandet som råder mellan och inom förvaltningar
som behöver uppmärksammas utan också frågan om medskapande
och tillit mellan politiken och medborgarna.

Förändringsteori

III:4 - Föreläsning
Hans Abrahamsson - Delklipp från film om förändringsteori
https://youtu.be/7O0RODD4eho
Denna redogörelse för förändringsteori knyter an till Hans Abrahamssons fjärde föreläsning vars inspelning återfinns längre fram i materialet, under rubriken ”Medskapande medborgardialog i praktiken”. Det
aktuella avsnittet om förändring som där återfinns i tidsintervallet
00.51.59 - 1.00.16 ligger som ett särskilt urklipp på denna länk:
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Vad säger då teoribildningen kring samhällsförändring om villkoren för
att gå från ord till handling? Hur kan vi bryta med vårt postpolitiska
tillstånd och införa de former för samhällsstyrning som den hållbara
utvecklingen kräver?

blivit ett än viktigare forskningsområde (Strindlund & Vinthagen, 2011).
I USA har världens första professur nyligen tillsatts av en av de forskare
(Stellan Vinthagen) som tagit initiativ till och byggt upp ett internationellt uppmärksammat forskningscenter för motstånd och civil olydnad
vid institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet.

Samhällsvetenskapen tar sig an frågan om förändring på en rad olika
sätt. Sociologin intresserar sig för sociala relationer, vad som skapar
ett samhälle och vad som håller samhället samman. Dess rörelseforskning har under senare tid kommit att ägna sig alltmer åt frågan om
hur makt kan undermineras genom olika former av motstånd. Till skillnad från de mer renodlade delar av beteendevetenskapen, som ägnar
sin forskning åt att förstå människors (individers) beteende inom arbetsliv och organisationer, och deras motstånd mot förändring, intresserar sig rörelseforskningen främst för människors motstånd för förändring (Amoore, 2005). Motstånd uppfattas här som en handling som
protesterar och går i opposition mot rådande maktordningar (Lilja &
Vinthagen, 2009, Rosanvallon, 2006, Kumm, 2013). Motstånd i denna
senare bemärkelse har länge, speciellt i västvärlden, varit ett relativt
outforskat område. Det kan anses märkligt eftersom olika former av
motstånd under mänsklighetens historia mot olika typer av maktordningar varit kanske den främsta drivkraften bakom samhällsförändring
(Bjereld & Demker, 2005). Amerikanska inbördeskriget och franska revolutionen är två klassiska exempel. Medborgarrättsrörelsen i USA, antiapartheidrörelsen i Sydafrika och Solidaritet i Polen är några exempel
från efterkrigstiden som haft stor betydelse för samhällsutvecklingen
(Thörn, 2010). Globaliseringens ökade nätverksstyrning i olika former
av partnerskap har, till följd av sina upplevda demokratiska underskott
sedan mitten av 1990-talet, ökat det utomparlamentariska motståndet
i form av karnevals- eller dramaliknande demonstrationer, civil olydnad
och ockupationer av gator och torg (Abrahamsson, 2006, Wennerhag,
2008). Framväxten av den globala rättvise- och miljörörelsen utgör kanske det främsta exemplet på globalt motstånd (Abrahamsson, 2003b,
Bond, 2012) medan vattenkriget i Bolivia är exempel på det globaliserade motståndets lokala uttryck (Olivera, 2004). Efter den arabiska våren
15 år senare har frågan om civil olydnad fått en ökad betydelse och

Befrielse från förtryck och diktatur har historiskt präglats av väpnat
motstånd eller civil olydnad. I västerländska demokratiskt fungerande demokratier har olika former av motstånd mot samhällsordningen
främst kanaliserats inom parlamentarismens och partipolitikens ramar
(della Porta 2013). Dominerande maktordningar och dess olika strukturer har varit alltför etablerade och solida för att på samma sätt kunna
utmanas genom utomparlamentariska aktioner, även om sådana olika
icke-våldsbaserade protestaktioner från fackföreningar eller andra sociala rörelser ofta föregått olika parlamentariskt fattade politiska beslut
och förändringar (Sörbom, 2005).
Motstånd kan inte meningsfullt studeras frånskilt frågan om makt och
dess utövning. Jag skall i senare avsnitt återkomma till frågan om makt
och då uppmärksamma hur vår tids samhällsomdaning, med sina komplexa samhällsproblem, gradvis börjat förändra synen på makt liksom
formerna för maktutövning. De krav som den sociala hållbarheten ställer har medfört att maktutövning inte längre främst handlar om makt
över någonting. I en allt större utsträckning handlar maktutövning istället om makt till någonting. Förmågan att hantera samhällsfrågornas
ökade komplexitet kommer alltmer att vara beroende av en tillräcklig
normativ styrka. En sådan kan endast uppbådas genom en maktutövning som uppfattas som legitim. Som vi då skall finna kan kraven på
en sådan legitimitet i sin tur bara tillgodoses genom invånarnas ökade
delaktighet och medskapande. I detta avsnitt skall jag emellertid först
ägna mig åt att redogöra för den teoribildning som, till skillnad från olika teorier om motstånd, kan hjälpa oss att förstå medskapandets förutsättningar till att förändra, i bemärkelsen omdana, samhällsstrukturer i
en socialt hållbar riktning.
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En central fråga för samhällsvetenskapen som ägnat sig åt frågan om
samhällelig förändring har varit relationen mellan aktör och struktur
- är det aktörer som skapar de strukturer de behöver eller strukturer
som skapar de aktörer som de är i behov utav? (Friedman & Starr, 1997).
Den kritiska teorin menar att aktörer skapar strukturer; därmed kan
också aktörer under vissa förhållanden förändra strukturer.

Statsvetenskapen och nationalekonomin fokuserar vanligtvis på de politiska respektive de ekonomiska aktörernas betydelse. Ämnesområdet
Politisk Ekonomi inkluderar också strukturella förhållanden. Två olika
skolbildningar blir här särskilt framträdande. Den ena handlar om problemlösning, den tar strukturer som givna och söker efter åtgärder för
att reformera dem och komma tillrätta med förekommande dysfunktionalitet. Den andra teoribildningen är mer kritisk och studerar under
vilka omständigheter strukturerna har skapats och under vilka villkor
de kan förändras. Dess utgångspunkt är att strukturer skapas av aktörer och också under vissa omständigheter kan förändras av aktörer.
Denna inriktning av den kritiska teoribildningen, med sitt intresse för
transformation (omdaning) av strukturer och inte bara av att reformera dem, fokuserar särskilt på de motsättningar och konflikter som ofta
finns inbäddade i strukturerna, inte minst som en följd av de olika politiska kompromisser som krävdes för att få dem till stånd. Liknande
inneboende motsättningar och konflikter har historiskt visat sig kunna
utgöra frön till strukturernas förändring (Cox, 1995). Den undersöker
således de förhållanden som skapar manöverutrymme för att omforma strukturerna.

Box III:2:6
Relationen mellan aktör och struktur
Den diskussion som präglar de delar av samhällsvetenskapen som intresserar sig för samhällsförändringens drivkrafter kännetecknas i stort
av någon slags ”hönan och ägget”-situation. Är det aktörer som skapar
strukturer - och därmed driver den riktning som samhällsutvecklingen
tar - eller är det precis tvärtom? (Cox, 1995). Några lägger betoning på
aktörer och menar att det är individer och deras förmåga till kollektivt
handlande som är helt avgörande. Denna uppfattning är vanlig hos forskare med förankring i en liberal idétradition där stor vikt traditionellt
läggs vid individers agerande. Andra mer strukturalistiskt eller socialkonstruktivistiskt orienterade forskare menar att människor inte lever som

Den kritiska teorin knyter an till den så kallade Annaleskolan i Frankrike
och till historieprofessorn Fernand Braudels forskning som visade på
hur samhällsekonomin över historien utvecklats i långa vågor (longue
durée) (Braudel, 1986). Hans forskningsresultat präglade Världssystemteorin inom sociologin som kom att bli dess dominerande teoribildning
under 1970-talet. Som något mer utförligt redogjordes för i appendix
till forskningsstudiens första del så skiljde Braudel på mer omfattande och därmed revolutionära förändringar av systemets långa vågor
(longue durée) och på förändringar (transformation) av de strukturer
på vilka systemet byggde (temps conjuncturelle). Vid politisk strävan efter att åstadkomma förändring av själva strukturerna pekar den kritiska
teoribildningen därutöver också på vikten av att skilja på ”problem-solving” och transformation. Medan ”problem-solving” avser att reformera
strukturerna så att de fungerar mer effektivt handlar transformation
om att förändra strukturerna i grunden.

isolerade öar och att deras agerande formas av det samhälle i vilket de
lever. De lägger därmed en större vikt vid existerande samhällsstrukturer
som drivande för samhällsutvecklingen. Några går så långt att de menar att det är samhällsstrukturerna, som växer fram utifrån det sätt som
människan har valt att tillverka vad som krävs för hennes överlevnad och
fortplantning, som formar de människor och aktörer som behövs för
att dessa samhällsstrukturer skall kunna upprätthållas (Foucault, 2004).
Det teoretiska ramverk, på vilket denna forskningsstudie vilar, baseras
främst på samhällsforskare som menar att samhället drivs fram och formas genom en ständigt pågående dialektisk interaktion mellan aktörer
och strukturer. Till dessa samhällsforskare hör bland annat Braudel, Cox,
Gramsci, Hettne och Polanyi (se vidare appendix – Del I). Det är alltså inte
en fråga om antingen eller, utan om både och. Såväl aktörer som strukturer anses spela en betydande roll i den historiska utvecklingen.
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Skillnaden mellan att reformera och transformera strukturer är inte
bara en fråga om semantik. Skillnaden är substantiell. I det ena fallet
handlar det om att behålla strukturerna men att anpassa dess utformning så att de blir mer ändamålsenliga. En transformation av strukturerna innebär att strukturerna förändras (Cox, 1987, Cox & Sinclair, 1996).
De får andra syften, tar en annan form och ger andra effekter. Samtidigt är skillnaden subtil, speciellt om vi anlägger ett tidsperspektiv. En
gradvis reformering av strukturer kan onekligen över tid medföra att
strukturerna i sig förändras enligt de små myrstegens logik. Forskningen talar här om incremental change, det vill säga om en gradvis förändring (Abrahamsson, 2003b). Politikens konst är förmågan att bedöma
huruvida en liknande gradvis förändring i själva verket, tvärtemot sina
avsikter, låser fast och förstärker de strukturer man vill förändra. Även
om mänsklighetens historia kan ge många exempel på belägg för dessa
risker, skall de långsiktiga effekterna av den egendynamik som de små
myrstegen över tid kan ge upphov till inte underskattas.

rörelsen bredde marknadskrafterna ut sig. Ekonomin, som tidigare varit underordnad samhällets sociala relationer och uppfattats som ett
medel för ökat välbefinnande, frikopplades från inflytandet av stat och
samhälle och blev till ett mål i sig. Utvecklingen medförde över tid ett
lokalt motstånd, som ibland blev tillräckligt omfattande för att en andra
rörelse skulle uppstå med kraft att återigen underordna åtminstone
viktiga delar av ekonomin och de rådande sociala förhållandena (Polanyi, [1944] 2001).
För att bättre förstå delar av den dynamik som kan uppstå i själva mötespunkten mellan den första och den andra rörelsen, har delar av den
kritiska teoribildningen tagit hjälp av den italienske politiske filosofen
Antonio Gramsci (1971). Hans tankegångar formades av den politiska
kampen mot fascismen i Italien på 1920-talet och handlade om makten över statsapparaten. Han försökte inte bara förstå de faktorer som
möjliggjorde fascismens fortsatta maktinnehav. Han funderade också
mycket över paradoxen att arbetarklassen, som var den sociala kategori som främst exploaterades av ett kapitalistiskt produktionssystem,
så väl kunde förlika sig med denna dominerande ideologi trots att det
uppenbarligen inte låg i deras objektiva intresse att göra det. Gramsci
knöt an till Karl Marx diskussion om människors svårigheter med att
hålla fast vid sitt objektiva intresse, och de politiska ideologiernas manipulativa kraft att istället skapa ett ”falskt medvetande”. Gramsci införde
här begreppet hegemoni, med vilket han försökte teoretiskt rama in det
politiska ledarskapets förmåga att övertyga majoriteten av medborgarna om att den rådande ideologin helt enkelt utgjorde den enda vägens
politik och att det var det enda naturliga sättet att tänka. Gramsci påvisade att maktutövning omöjligtvis enbart kunde bygga på förtryck utan
framför allt måste bygga på makten över kunskapen eller vad han kom
att kalla för kulturell hegemoni (Gramsci, 1971).

En språklig teoretisk fråga, som är viktig att uppmärksamma i sammanhanget, är skillnaden mellan begrepp som transition och transformation (Hettne, 2009). Det förra avser en övergång mellan två definierade
punkter. Utvecklingen förväntas röra sig mellan en känd punkt A och en
annan känd punkt B. Transformation handlar om en omdaning. Även
om önskvärd riktning och omfattning kan anges är processen liksom
utgången obestämd. Det handlar här ofta om komplexa samhällsproblem och det faktum att de är i ständig förändring och kontextberoende.
En viktig del av den kritiska teoribildningen analyserar drivkrafterna
för strukturell förändring med hjälp av Karl Polanyi, vars forskning jag
själv använde mig av under forskningsstudiens första del för att förstå
vår tids stora samhällsomdaning. Som vi minns beskrev Polanyi samhällsutvecklingen som en dialektisk process framdriven av spänningen
mellan marknadens krav på största möjliga frihet och samhällsmedborgarnas behov av någon form av politisk reglering. Denna spänning tog
sig enligt Polanyi uttryck i form av en dubbel rörelse. Under den första

Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault skulle senare
genom sitt maktteoretiska arbete utveckla motsvarande tankegångar
kring inflytandet av en sådan kulturell hegemoni. Foucault talade härvidlag i termer av en diskursiv maktutövning som han i sin förlängning
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såg som en möjlighet till den disciplinering som den marknadsekonomiskt orienterade samhällsutvecklingen krävde (governmentality) (Foucault, 2004). Såväl Gramscis som Foucaults maktanalyser är subtila. De
bygger inte sina analyser på den mer synliga politiska eller ekonomiska makten utan i större utsträckning på bägges förståelse av den mer
osynliga men allestädes närvarande diskursiva makten – det vill säga
makten över tanken. Sålunda menade Gramsci att fascismen inte bara
upprätthöll sin diktatur med hjälp av sin våldsapparat, utan också genom att skapa ett slags ”sunt förnuft”, en tankestruktur som människor
kunde ta till sig och uppleva som någonting riktigt och självklart. Det
civila samhällets och de organiskt intellektuellas uppgift var att tillsammans med olika politiska krafter forma ett alternativt tankesätt som
kunde utmana denna tankestruktur.

uppfattas som mötespunkten mellan Karl Polanyis första och andra rörelse och vars utfall avgör samhällsomdaningens och den dubbla rörelsens fortsatta inriktning.

Som jag också redogjorde för i appendixet till forskningsstudiens första del så binder freds- och utvecklingsforskaren Björn Hettne samman
dessa olika teoribildningar i sina försök att beskriva utvecklingstänkandet under mänsklighetens moderna historia (Hettne, 2009). Utifrån
ett ekonomisk- historiskt perspektiv visar Hettne på hur människans
grundläggande behov av såväl samhällsordning som frihet under rättvisa former varit drivande för samhällsutvecklingen. Dessa tre värdegrunder formade vår tids stora politiska ideologier. Konservatismen
sökte stärka samhällets förmåga att erbjuda medborgarna säkerhet
(ordning), liberalismen såg till människors behov av utveckling (frihet)
och radikalismen försvarade människors krav på rättvisa. Ideologierna
medförde en intensiv kamp mellan olika maktintressen om vilket värde
som skulle väga tyngst vid den politiska utformningen. I västvärldens
politiska system avgjordes utgången inom ramarna för den representativa parlamentariska demokratin. Gramsci beskrev denna kamp i termer
av ett positionskrig mellan olika samhällsaktörer vars utfall berodde på
kontrahenternas förmåga att utifrån rådande produktionsförhållanden
skapa allianser mellan olika samhällsintressen (historiska block) som
var tillräckligt starka för att sätta sin prägel på de dominerande tankesätten (diskurserna) och därmed kontrollera den kulturella hegemonin
(Gramsci, 1971). Detta positionskrig kan, på en hög abstraktionsnivå,

I sitt arbete om utvecklingstänkandet identifierar Hettne fem olika tankesätt (diskurser) som i västvärlden dominerat mänsklighetens moderna historia sedan upplysningstiden. Som jag redogjorde för mer utförligt i forskningsstudiens första del, beskriver Hettne hur den fjärde
utvecklingsdiskursen, som växte fram efter andra världskriget präglad
av Keynesianism och Bretton-Woods systemets välfärdsstat, övergick
till en femte mer nyliberal diskurs under början av 1980-talet. Denna dominerades av tilltron till den självreglerande marknaden och förfäktade
nödvändigheten av statens tillbakadragande från det politiska rummet
(Rhodes, 1994). Hettne avslutade sin studie med att spana efter en sjätte utvecklingsdiskurs som enligt polanyiansk logik skulle kunna tänkas
växa fram som ett resultat av den femte utvecklingsdiskursens tillkortakommanden och den självreglerande marknadens misslyckande med
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att hantera sin tids samhällsproblem (Attina, 2011, Gilpin, 2000, Cavanagh & Mander, 2004, Felber, 2012, Caouette & Kapoor, 2016, Raworth,
2017).

rad olika aktörer, såsom länders regeringar, myndigheter, företag, civilsamhällets rörelser och organisationer, som bland annat kännetecknats av en rad olika internationella konferenser och diskussionsforum

Som jag också redogjorde för var Hettne medveten om att det, i den
multipolära och mångkulturella värld som vuxit fram efter det kalla krigets slut, knappast längre handlade om ett framväxande tankesätt att
se på den hållbara utvecklingens betingelser (Robertson, 1992). Människors syn på de krav som samhällsutvecklingen ställer på säkerhet, utveckling och rättvisa, för att upplevas som socialt hållbar, kommer att ta
sig olika uttryck utifrån de maktintressen och samhälleliga utmaningar
som råder lokalt. Det är därför som jag själv under senare tid alltmer
börjat intressera mig för den roll som urbana regioner kan spela för utvecklingstänkandets framtida inriktning i takt med att statens roll som
drivande utvecklingsmotor avtar (Hines, 2000, Abrahamsson, 2012b).

såsom World Economic Forum i Davos, har medfört till framväxten av
transnationella historiska block som kommit att få ett allt större inflytande över den globala samhällsstyrningen (Abrahamsson, 2004, Bray
& Slaughter, 2015). Begreppet transnationellt historiskt block syftar på
den italienske politiske filosofen Antonio Gramscis redogörelse för det
nationella historiska blockets betydelse för formandet av dominerande
tankemönster och kulturell hegemoni (se appendix del I).

I vårt glokaliserade tillstånd – där det globala alltmer flätats samman
med det lokala – spelar städers gränsöverskridande nätverkssamarbete en stor roll för framväxten och spridningen av nya tanke- och förhållningssätt som har förutsättningar att utvecklas till att bli dominerande
i olika kontexter (Meyer & Rowan, 1977, Taylor, 2004, Tavares, 2016).
Den skandinaviska delen av den institutionella organisationsteorin,
som vuxit fram under senare decennier, har fokuserat på hur en idé i
en viss kontext kan lösryckas från sitt sammanhang och med hjälp av
olika idébärare resa vidare till någon helt annan plats för att där packas
upp, anpassas till de förhållanden som råder och användas för att utforma olika handlingsprogram. Idén kan så småningom institutionaliseras
om det visar sig att den kunnat ”översättas” till lokala förhållanden tillräckligt väl för att utvecklas till ett upprepande handlingsmönster som
över tid haft förmåga att bli till lokal praxis (Adler, 2015). Även om teoribildningen främst fokuserar på hur organisationer förändras, hjälper
denna översättningsmodell oss att förstå hur det alltmer omfattande
och gränsöverskridande nätverkssamarbetet i själva verket kan innebära att stadspolitik runt om i världen, inom vissa givna politikområden,
tenderar att bli alltmer homogen, trots i övrigt olika lokala kontexter.
Denna homogeniseringstendens – isomorfism – har exempelvis blivit
påtaglig när det gäller städers strävan efter ekonomisk tillväxt och att
genom innovation och kreativitet stärka sin attraktivitet och internationella konkurrenskraft (Ljungvist, 2014).

Box III:2:7
Global Nätverksstyrning
Den tilltagande globaliseringen har medfört ett politiskt dilemma. Samtidigt som gränsöverskridande problem ökar behoven av globala institutioner är rädslan för överstatlighet utbredd hos såväl många nationella politiska beslutsfattare som hos dess medborgare i fråga. Över
tid har det uppmärksammats hur mäktigare aktörer många gånger
kommit att lägga beslag på såväl problemformuleringsinitiativen som
på tolkningsföreträdet. Forskning visar på att ett framväxande globalt
nätverkssamarbete skulle kunna ha goda förutsättningar att hantera
denna paradox. Forskningsresultaten synliggjorde det sätt på vilket
nätverk mellan länders olika myndigheter (kommunikation, finans, miljö, säkerhet och juridik etcetera) kommit att få ett allt större inflytande
över länders beslutsfattande. För många länder har nätverkssamarbetet därför blivit en viktig tillgång till mjuk makt för att påverka den internationella politiska dagordningen utifrån sina egna säkerhetsintressen
(Slaughter, 2005). Det förstärkta globala nätverkssamarbetet mellan en
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Min egen forskning har under flera decennier uppehållit sig vid frågan
om under vilka omständigheter som en diskurs övergår till en annan,
eller annorlunda uttryckt under vilka förhållanden som aktörer förmår
att ändra strukturer. Med hjälp av teoribildningen inom den kritiska
politiska ekonomin, och några olika historiska fall, har jag utvecklat en
analytisk modell för att ringa in i vilken riktning svaren kan sökas (Abrahamsson, 1997, 2003a). Mina forskningsresultat delar den kritiska
teorins föreställning om den betydelse för förändring som existerande
motsättningar spelar. Samtidigt påvisar min forskning det viktiga i att
ledande politiska och ekonomiska beslutsfattare verkligen skall uppfatta att motsättningarna inverkar negativt på deras egna intressen och
därför är ohållbara och måste åtgärdas. Om medvetenheten kring vikten av att hantera sådana motsägelsefulla omständigheter föreligger,
och därutöver också sammanfaller med andra politiska eller ekonomiska makthavares intressen, uppstår det som jag kallar för ett gyllene (i
bemärkelsen strukturellt betingat) tillfälle till förändring.

senare skapa objektiva behov av strukturell förändring (4). Figuren illustrerar det spänningsfält och den dynamik som uppstår när motsägelsefulla omständigheter utvecklas till att bli ohanterliga och när så kallade
gyllene tillfällen för strukturell förändring uppstår.

Det sätt på vilket de motsättningar som fanns inbyggda i Bretton
Woods-systemet, och som jag redogjorde för i forskningsstudiens första del, är ett utmärkt exempel på en sådan egen dynamik i den globala
politiska ekonomin. Alltsedan den fasta växelkursen och USA-dollarns
koppling till guldet övergavs under 1970-talets första hälft, har olika åtgärder av problemlösande och reformerande natur medfört ett antal
paradoxer och icke avsedda effekter (”non-intentional outcomes”) som
fram till våra dagar fortsätter att skapa ett växande antal motsägelsefulla omständigheter vilket bl.a. tar sig uttryck i ständigt återkommande
finansiella kriser (Streeck 2012).

Tillfället bygger inte på någon subjektiv uppfattning hos olika makthavare utan skall uppfattas som strukturellt betingat utifrån den politiska
ekonomins dynamik och de samhällsförhållanden som råder. Historien
ger många exempel som visar på vikten av att formulera de problem
som skall åtgärdas på rätt sätt och på att också utforma åtgärdsprogram och handlingsplaner som kommer åt problemens kärna. Som diskuterats i tidigare avsnitt har vår tids samhällsomdaning, med den ökande komplexitet som följer i dess spår, gjort detta allt svårare. Komplexa
samhällsproblem präglas just av att deras orsak–verkan-relationer och
samband är svåra att identifiera. Nedanstående analysschema illustrerar den samhällsdynamik som detta förhållande ofta ger upphov till. De
problem som identifieras kan ofta i själva verket visa sig vara symptom
på andra problem som ännu inte uppmärksammats (1). Risken här blir
stor för att åtgärder för att smörja maskineriet och öka effektiviteten
(”problem-solving”) över tid visar sig medföra oväntade konsekvenser
som tvärtemot avsikterna snarare förvärrar problemen (2) (3). Sådana
förstärkta motsättningar (motsägelsefulla omständigheter) kommer med
stor sannolikhet att göra problemen än mer ohanterliga och förr eller

En grundläggande tanke bakom ovanstående analysschema är att förekomsten av liknande paradoxer och icke avsedda effekter skapar
motsägelsefulla omständigheter som upplevs hota de ekonomiska och
politiska makthavarnas långsiktiga intressen. Detta ger i sin tur upphov till makthavarnas upplysta egenintressen av att vidta olika åtgärder
för att hantera dessa motsägelsefulla omständigheter. Den tyske och
preussiske stasmannen, Otto Von Bismarck kan tillsammans med Storbritaniens tidigare premiärminister Winston Churchill användas för att
i konkreta termer illustrera bakgrunden till och uttrycken för sådana
upplysta egenintressen:
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Så här uttryckte sig Bismarck under ett tal 1881:

att prägla Bretton Woods-systemet, som avvecklingen av apartheidsystemet 50 år senare i Sydafrika - visade entydigt på hur det förändringstryck som kommer underifrån måste kunna gripa tag i och samverka
med de förändringskrafter som kommer uppifrån, för att den strukturella förändringen skall bli möjlig. Mina forskningsresultat visar också
på att de folkrörelser som mobiliserar och kanaliserar krav på förändring underifrån kan utnyttja sådana upplysta egenintressen till sin fördel under förutsättning att de själva kan enas om en viss riktning och
om ett konkret innehåll när det gäller de strukturella förändringar som
måste ske. Det räcker alltså inte med att de politiska krafterna underifrån tillsammans kommer överens om vad i samhällsutvecklingen de
är emot. De måste också komma fram till vilka förändringar de är för
(Abrahamsson, 2003).

”Förr eller senare blir det nödvändigt att försöka försona arbetarna med
staten …[…] Även en större summa är inte för stor att betala för att tillfredsställa den egendomslösa klassen, de som ingenting ärvt… […] När vi
använder vårt överskott för att säkerställa våra arbetares framtid, vars oro
är den främsta orsaken till deras hat mot staten, så säkerställer vi vår egen
framtid…: genom att göra detta så förhindrar vi en revolution som kan bryta ut om femtio år, men också om tio år….” (Bismarck, 1986, s. 356, citerad
i Brie, 2017, s.16, egen översättning).
Churchill formulerada samma typ av ett upplyst egenintresse 30 år senare på ett liknande sätt:
Idén är att öka stabiliteten i våra institutioner genom att ge massan av industriarbetare ett direkt intresse av att värna dem. Med ett ”egenintresse” i
landet i form av en försäkring för svåra tider kommer inte dessa arbetare
att ge någon uppmärksamhet åt vaga löften från en revolutionär socialism… Det vill göra honom till en bättre medborgare, en mer effektiv arbetare och en mer lycklig människa (Churchill 1909, citerad i Brie, 2017, s. 60
fotnot 7, egen översättning)

Det är betydelsen av en sådan vertikal interaktion som förklarar den
roll som medskapandet och medborgardialogen kan spela för den
samhällsförändring som den sociala hållbarheten kräver. Den vertikala interaktionen har också visat sig vara viktig för den institutionella teoribildningens studie av hur globala trendiga idéer kan lösryckas,
paketeras och översättas till de förhållanden som råder i en helt annan lokal kontext. Teoribildningen hjälper oss att förstå hur idéer och
strukturer genom nätverkssamarbete kan färdas och spridas mellan
myndigheter och organisationer världen över och växa fram till dominerande tankemönster. Förändring är därmed inte alltid ett resultat av
strategiska val eller yttre påverkan, utan har också att göra med hur
idéer har översatts och blivit lokal praxis. Städers nätverkssamarbete
kan medge spridning och översättning av idéer, med förmåga att koppla samman kollektiva handlingar, i en tillräcklig omfattning för att påverka dominerande tankemönster. Om en idé skall ha förutsättningar
att kunna bidra till förändring eller inte beror på om den ligger rätt i
tiden och är tillräckligt trendig och möjlig att använda i en lokal kontext
för att komma tillrätta med de behov som finns och därmed, genom
medskapande och vertikal interaktion, kunna få fäste hos ett tillräckligt
stort antal aktörer (Adler, 2015).

Historien ger också samtidigt många exempel på att samhällets olika elitgrupper sällan utgör historiens subjekt. Det räcker således inte
att det utifrån motsägelsefulla omständigheter och sammanfallande elitintressen uppstår ett strukturellt tillfälle till förändring. Stora delar av
forskningslitteraturen påvisar också den samtidiga betydelsen av politisk mobilisering och opinionsbildning. De ser samhällsförändring som
främst en underifrån kommande process. Mina egna forskningsresultat visar emellertid på att strukturell förändring sällan handlar vare sig
om processer som kommer uppifrån och ner eller processer som letar
sig underifrån och upp. I själva verket behövs bägge typer av förändringskrafter för att det gyllene tillfället skall kunna gripas. De fall som
var föremål för mitt forskningsarbete - såväl när det gällde framväxten
av den fjärde utvecklingsdiskursen efter andra världskriget, som kom
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Det globala handlingsprogram som antogs under FN:s miljötoppmöte i
Rio år 1992 (Agenda 21) utgör ett exempel på hur vikten av medborgerlig politisk delaktighet blev till en trendig idé som spreds världen över.
Handlingsprogrammet utgör också ett exempel på hur detta translokala idékomplex om förstärkt medborgardeltagande i praktiken inte fann
tillräckligt med politiskt stöd för att utvecklas till lokal praxis, utan över
tid kom att förlora sin förändringskraft. I den fortsatta framställningen
skall jag därför återkomma till formerna för vad som krävs för att en
vertikal interaktion skall bli möjlig och genom sitt medskapande kunna
erbjuda ett alternativ till motstånd och civil olydnad som enda väg till
önskvärd samhällsförändring. Inte minst skall jag uppmärksamma den
roll som den medskapande medborgardialogen kan spela, liksom vikten av ett omsorgsfullt förberedelse- och efterarbete för att dialogen
skall kunna utnyttjas till sin fulla potential och ge ett önskvärt resultat.

ten därför fordrar andra styrningsformer som, istället för att maximera
summan av individers individuella behovstillfredsställelse, strävar efter att maximera summan av den samhällsnytta på vilken den sociala
hållbarheten vilar. Därtill kommer förekomsten av den politiska viljan
för att kommunens beslutsfattare och makthavare skall använda sig av
de möjligheter som faktiskt finns på lokal nivå till ett mer medskapande ledarskap. Ytterst handlar det om synen på makt och om synen på
människan.
Som jag diskuterade i föregående avsnitt uppmärksammar samhällsforskningen hur det från och till uppstår gläntor i det politiska landskapet som gör att utrymmet för att göra olika synvändor och förändra
strukturer ökar (Abrahamsson, 2003a). Sådana tillfällen till förändring
skapas när de motsättningar som byggts in i samhällsstrukturerna, inte
minst till följd av den politiska demokratins behov av olika kompromisser, blir så stora att de hotar de grunder på vilka samhällsordningen och
marknadsekonomin ytterst vilar. Den kritiska teorin pekar härvidlag på
hur frön till förändring skapas i det spänningsfält som varje struktur bär
på och som utgörs av samspelet mellan strukturernas samstämmighet
och dess inneboende motsättningar. Pågående klimatförändringar och
den sociala polariseringen (växande inkomstklyftor) utgör två aktuella
och brinnande exempel på liknande motsägelsefulla omständigheter
som de flesta makthavare inser behovet av att ta itu med. Klimatförändringarna pekar på vikten av att komma tillrätta med livsstilsfrågor
och den sociala polariseringen reser frågan om hur segregationen och
främlingsfientligheten skall bemötas för att kunna tillgodose de framtida behov som marknadens näringsidkare har av mångfald och ökad
arbetskraftsinvandring. Exemplen reser sammantaget frågan om en
hållbar samhällsutveckling, såväl miljömässigt som socialt. Den betydelse som platsen spelar för de globala produktionsnätverken gör det
inte möjligt att tillåta den urbana krisen, som präglar de flesta länder,
att fördjupas ytterligare och medföra risk för att platsen utvecklas till
ett slagfält för olika typer av samverkande konflikter (Harvey, 2012, Florida, 2017).

Gyllene tillfälle till lokal förändring
Den stora samhällsomdaningen - med sina nya former för partnerskap
och flernivåstyrning - reser, mot bakgrund av vad vi kunnat lära från
teoribildningen kring samhällsförändring, frågan om manöverutrymmet när det kommer till implementering av olika åtgärdsförslag. På vilken nivå - från det lokala upp till det nationella, regionala och globala
- finns nycklarna och verktygen att vrida på? När det gäller frågan om
medskapade samhällsstyrningsprocesser finns flera av dessa nycklar
på lokal nivå, även om den aktuella formen för samhällsstyrning i form
av New Public Management som vi sett kan försvåra en sådan delaktighet.
Medskapandet kräver tid och förmågan att hantera komplexa samhällsfrågor fordrar oftast mer långsamma samtal och mer tid för reflektion
än vad det vanligen skapats utrymme för. Alltför stora och specifika krav
på effektivitet och mätbara resultat, vilka inte alltid stämmer överens
med det arbetssätt som det medskapande ledarskapet kräver, utgör
stora hinder. I föregående avsnitt påvisades hur den sociala hållbarhe69

Ett tredje exempel på en sådan motsägelsefull omständighet, något
som jag även diskuterade i tidigare avsnitt, utgörs av det allt tydligare sambandet mellan ekonomisk tillväxt och välfärd. Fortsatt ensidig
prioritering av kortsiktig ekonomisk lönsamhet urholkar grunden för
den välfärd som den ekonomiska tillväxten har som syfte att finansiera
och själv kommit att bli alltmer beroende av. Anledningen till detta är
produktionssystemens utveckling och ökande behov av välutbildad arbetskraft med allt större behov av kognitiv förmåga. Folkhälsan spelar
här en allt viktigare roll och kräver olika sociala insatser för att kunna
förbättras (Kristenson, 2015, 2017). Frågan om folkhälsan och människans behov av att kunna känna sig delaktig i samhällsutvecklingen utgör
således ytterligare ett problemkomplex och exempel på motsägelsefulla omständigheter som måste hanteras för att det marknadsekonomiska systemet och det öppna samhället skall kunna överleva. De utgör
således exempel på vad som kan komma att utvecklas till strukturella
(gyllene) tillfällen till förändring som skulle kunna utnyttjas för att förstärka den sociala hållbarheten. Detta under förutsättning att de sammanfallande och upplysta egenintressena mellan olika makthavare är
tillräckligt starka och att ett tillräckligt starkt opinionstryck bland berörda befolkningsgrupper kan mobiliseras för att få en nödvändig vertikal
interaktion till stånd (Abrahamsson, 2003a, Florida, 2010).

Det handlar inte bara om att internationella finansmarknader vid sociala konflikter oftast drar öronen åt sig, uppvärderar betydelsen av riskanalysens varningar och finner anledning att öka räntekostnaden för att
tillhandahålla krediter. Det handlar också om hur platsbundna sociala
konflikter skapar svårigheter med att locka till sig utländska investeringar och de företag som oroar sig för personalens trivsel i sin nya arbetsmiljö. Produktionssystemens digitalisering medför därtill ökade behov
av arbetskraft med förbättrad folkhälsa och kognitiv förmåga (Nilsson
& Nyström, 2012, Adler, 2013).
Som diskuterades i tidigare avsnitt finns det samtidigt många exempel
som tyder på att de tillfällen för strukturell förändring som skapats inte
per automatik medför att sådana tillfällen kan gripas. Erfarenheterna
visar att samhällsförändring inte på samma sätt som tidigare kan tvingas fram uppifrån av välmenande beslutsfattare, som likt historiens upplysta despoter menar att avvikande uppfattningar bygger på att undersåtarna inte inser sitt eget bästa. Hållbara förändringar är någonting
som måste tillåtas växa fram underifrån i interaktion med medborgarna. Politiska och ekonomiska makthavare kan sällan på egen hand uppbåda den förändringskraft som krävs för att utgöra historiens subjekt.
Förändringskrafterna visar sig ofta som störst när ledarskapets upplysta egenintresse av förändring sammanfaller mellan olika maktgrupper
och när de dessutom finner beröringspunkter och kan kroka fast i de
krafter med intresse av samhällsförändring som växer fram underifrån
ur invånarnas och det civila samhällets politiska engagemang och förmåga till opinionsbildning (Abrahamsson, 2003b). Betydelsen av att tillvarata de krafter som växer fram underifrån och låta dem komma till
uttryck utgör ytterligare exempel på att värdet av den medskapande
dialogen inte kan överskattas. Nedanstående figur illustrerar hur inneboende motsättningar som utvecklats till motsägelsefulla omständigheter och till följd av makthavarnas upplysta och sammanfallande egenintressen att komma tillrätta med dessa ohållbara förhållanden kan
skapa utrymme för ett strukturellt (gyllene) tillfälle till förändring - punkten (a). Figuren visar också på vikten av en vertikal interaktion mellan de
olika makthavarna, som har sammanfallande intressen av förändring,

Förekomsten och behoven av att hantera liknande motsägelsefulla omständigheter tar sig olika uttryck i de strategier och åtgärdsprogram
som tas fram på olika håll för att stärka den sociala hållbarheten. När
det gäller kommunalpolitiken handlar det ofta om att det uppstår sammanfallande intressen mellan makthavarna och samhällsmedborgarna. Det handlar inte om någon win/win-situation på omedelbar sikt,
utan på parternas växande insikt i att de på lång sikt kan ha ett intresse som sammanfaller med motpartens. För ekonomiska och politiska
beslutsfattare har de olika forskningsresultat, som visar på den betydelse dialog och medskapande kan få på lite längre sikt för att minska
social oro och öka den sociala tilliten, dragit till sig ett stort intresse
för den sociala hållbarhetens villkor (Wennerholm Juslin & Bremberg,
2004, Liljeberg, 2005, Statens Folkhälsoinstitut, 2011, Trägårdh, 2013).
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och de delar av det civila samhället som genom politiskt tryck underifrån ger uttryck för sina intressen av en motsvarande förändring - punkten (b). Det är det sätt på vilket denna vertikala interaktion i praktiken
tar sig form som avgör om liknande gyllene (strukturella) tillfällen kan
gripas och användas för att få önskvärd förändring till stånd.

Flera samhällsforskare är överens om den fundamentala roll som det
civila samhället, dess organisationer och sociala rörelser historiskt alltid
har spelat som samhällskraft och förändringsagent (Thörn 2012, Wennerhag, 2010). Många pekar också på den roll som de har spelat för
framväxten av en stark demokrati och för en hållbar samhällsutveckling
(Bjereld & Demker, 2005, Rönnbäck, 2004). Dess organisationer och rörelser anses ha till uppgift att upprätthålla, men också att ständigt omdefiniera, rådande normer och relationer till staten, dess myndigheter
liksom till kommunala förvaltningar och förtroendevalda politiker. Detta genom främst två sammanflätade processer som pågår samtidigt.
En process strävar efter en förstärkt social och ekonomisk jämlikhet.
Den måste, för att bli framgångsrik, kompletteras med ytterligare en
process som strävar efter en fördjupad demokratisering av den statliga och kommunala förvaltningen och dess institutioner (Putnam, 1996,
Kaldor, 2003, Keane, 2003, della Porta, 2013). Som jag tidigare varit inne
på samverkar och förstärker de socioekonomiskt och de sociokulturella
relaterade ojämlikheterna varandra. För att arbetet med att motverka
ojämlikheterna skall bli framgångsrikt måste bägge dessa former för
ojämlikhet uppmärksammas och hanteras (Box III:1:2).

Trots att flera studier visar att invånarnas intresse för delaktighet och
inflytande har ökat till följd av ökad tillgång till information och kunskap
(Preera, 2014, 2016), föreligger det idag stora svårigheter när det gäller
möjligheterna att gripa de tillfällen som då och då uppstår till strukturell förändring. Detta beror till stor del på det politiska landskapets
förändring och då inte minst på det civila samhällets mångfald av olika
förhållningssätt, samt krav på samhällsförändring som ofta medför att
det blir svårt att komma överens om gemensamma krav på vad som
bör göras. Även näringslivet och dess ekonomiska beslutsfattare är ofta
splittrat och utan samordning. Det är därför minst sagt oklart vem som
utanför det partipolitiska systemet kan bli förhandlingspartner för att
under den vertikala interaktionen, punkten (b), utforma de överenskommelser som måste till för att det gyllene tillfället skall kunna gripas
på ett sätt som skapar förutsättningar för att möta de krav som den
sociala hållbarheten ställer.

Vikten av politisk representation och möjligheter för människor att
känna igen sig i det offentliga politiska samtalet och kunna göra sin
röst hörd har uppmärksammats alltmer. Frågan om makt och dialog
har därmed kommit att utgöra ett omstritt område för många framträdande forskare inom den politiska filosofin (Flyvbjerg, 1998). En viktig dimension handlar om vad som behöver ske i det som jag kallade
punkten (b), närmare bestämt i själva mötespunkten i den vertikala interaktionen, för att olika samhällsgruppers gemensamma strävan efter
en förändring skall komma till stånd och också ta en önskvärd riktning.
Vilken strategi har störst möjlighet att stärka det civila samhället, liksom
dess inflytande och tilltro till sin egen förmåga? Är det en strategi byggd
på strävan efter konsensus eller på strävan efter konflikt?
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Inom den sociologiska handlingsteorin har en naturlig utgångspunkt
varit samhällets kollektiva förmåga att stärka de horisontella relationerna mellan det civila samhällets olika organisationer och sociala rörelser
eftersom detta anses vara en förutsättning för att förstärka gruppidentiteten och förmågan att med kraft driva gemensamma frågor nerifrån
och upp. Den tyske sociologen Jörgen Habermas, en av Frankfurtskolans
yngre och den kritiska teoribildningens mest framträdande förespråkare, tillhör de samhällsforskare som menar att samhällsmedborgarens
engagemang och det civila samhället spelar en helt avgörande roll för
att värna om och förstärka demokratin (Eriksen & Weigård, 2000). Habermas hävdar att samhällsmedborgarnas förmåga till kommunikativt
handlande är speciellt viktig för den sociala sammanhållning som utgör
samhällets sociala kitt och kollektiva förmåga (handlingskraft). Hans
tankegångar, som ligger till grund för den deliberativa demokratin, utgår ifrån att människan är en förnuftig varelse med stor mottaglighet
för rationella argument. En sådan kommunikativ rationalitet ligger nedgrävd i mänsklighetens sociala existens och dess naturliga strävan efter
ömsesidig förståelse. Med hjälp av det goda (rationella) argumentets
kraft, strävar människan efter att komma överens – det går med andra ord alltid att resonera sig fram till ett gemensamt förhållningsätt.
Den kollektiva styrka, och/eller kommunikativa makt, som ligger i det
kommunikativa handlandet, frilägger människans individuella utvecklingspotential och bemäktigar det civila samhällets organisationer (Habermas, 1993).

1. Ingen part som påverkas av det som skall diskuteras skall exkluderas
från samtalet
2. Alla deltagare skall ha samma rättigheter och möjligheter till att göra
sin röst hörd och att delta i dialogen
3. Deltagarna måste vara villiga att sätta sig in i andra deltagares situation (”att lära sig våga gå i andras mockasiner”) för att med empati
kunna förhålla sig till de argument som framförs
4. Rådande maktförhållanden mellan deltagarna skall neutraliseras och
utjämnas så att de inte påverkar dialogens utfall
5. Deltagarna måste delta förutsättningslöst i dialogen och med goda
avsikter. Deltagarna måste således vara helt ärliga med sina bakomliggande syften med att delta i dialogen och inte bära på någon ”dold
agenda”
Förutom dessa kriterier som Habermas utvecklat (1993) kan vi själva
dra slutsatsen om behovet av att lägga till ytterligare ett villkor för kommunikativt handlande, byggd på det goda argumentets kraft, nämligen
behovet av resurser, inte minst i form av personella och av tid (Flyvbjerg, 1998). Vi förstår också att Habermas, genom dessa anspråk på diskursens etik, ser på själva spelreglerna för dialogarbetet och dess process som någonting som styrs uppifrån. Medan spelreglerna således är
förutbestämda, betonar emellertid samtidigt Habermas vikten av att
däremot låta dialogens resultat vara helt och hållet en öppen fråga och
helt och hållet beroende av deltagarna själva.

För Habermas spelar således kommunikation och dialog mellan olika
medborgar- och samhällsgrupper en viktig roll för samhällets upprätthållande och hållbarhet. Förutsättningar för ett sådant kommunikativt
handlande som bygger på det goda argumentets kraft (kommunikativ
makt) ligger, enligt Habermas, i att dialogens deltagare i förväg har kommit överens om ett antal kriterier om hur själva dialogprocessen skall
gå till i form av ett antal ”diskursiva förhållningsregler”. Dessa ”discourse ethics” kan sammanfattas i fem punkter (utifrån Habermas 1993):

Habermas tankar på deliberativ demokrati, och på möjligheten att uppnå konsensus utifrån det rationella argumentet, har under åren utsatts
för mycket kritik. Han anses av många samhällsforskare och aktivister
att vara alltför idealistisk och basera sin politiska teori om värdet i det
kommunikativa handlandet på en uppfattning om hur människan borde
vara, om hur samhället borde se ut - och inte hur den betydligt krassare
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verkligheten i själva verket ser ut. Speciellt gäller det frågan om makt
och uppfattningen att denna helt går att neutralisera och önska bort.
Bara det faktum att Habermas menar att processen och spelreglerna
styrs uppifrån medför per automatik möjligheter till maktutövning som
kan komma att påverka dialogens resultat. Detta strider mot att dialogens resultat måste vara en öppen fråga och beroende på deltagarnas
perspektiv och förhållningssätt. Något som Habermas själv är angelägen om att påpeka och som tyder på att han i praktiken fäster för lite
uppmärksamhet vid förekomsten av olika maktrelationer.

Foucault handlar interaktionen uteslutande om att fokusera på konflikter och maktrelationer och att bekämpa all slags dominans (2004b).
Hans förhållningssätt finner stöd i många historiska exempel på de sätt
folkrörelser tvingats använda olika former av aktivt motstånd för att
få in sina frågor på den politiska dagordningen. Det har vanligtvis inte
skett genom rationell kommunikation och en konsensusinriktad dialog,
utan genom maktkamp och social aktivism (Bjereld & Demker, 2005,
Gerbaudo, 2017). Införandet av kvinnlig rösträtt i Sverige (1921) är ett
av många klassiska exempel (Rönnbäck, 2004). När vi värderar den
politiska och praktiska nyttan av Habermas ställningstagande bör vi
emellertid ha i åtanke att denne, med sin teori om kommunikativ makt,
främst fokuserade på att stärka de horisontella relationerna mellan det
civila samhällets olika grupper och rörelser (Habermas, 1995). Även om
naturligtvis även dessa präglas av olika maktordningar, är de sällan lika
ojämlika (asymmetriska) som de vertikala relationerna mellan det civila
samhällets rörelser och olika grupper av beslutsfattare. Samtidigt hade
Foucault å sin sida relativt lite att säga om på vilket konkret sätt den vertikala interaktionen skulle kunna synliggöra rådande normer och maktordningar för att därmed kunna bidra till, och därtill göra det möjligt
för, nödvändiga förändringar av dessa att komma till stånd.

För den franske politiske filosofen och maktanalytikern Michel Foucault,
vars tänkande präglar Habermas största kritiker, handlar demokrati
inte om att uppnå konsensus genom kommunikativt handlande. För
Foucault, liksom för en del andra betydande samhällsforskare, alltifrån
Niccoló Machiavelli till Friedrich Nietzsche och Jacques Derrida, är maktutövning ständigt närvarande vid alla sociala relationer (Hörnquist,
1996). Demokrati handlar därför alltid om att förhålla sig till makt, till
motstridiga intressen och till inneboende konflikter. Dialog och kommunikation präglas alltid av olika maktförhållanden och maktordningar. Enligt Foucault är det därför meningslöst att föreställa sig dialog
utan makt. Enligt foucauldiansk skolbildning kan man därmed förstå
Habermas idéer som bristfälliga, på grund av att” hans bristande förståelse för att dialog på sin höjd kan uppfattas som ett medel för att synliggöra och bekämpa föreliggande maktordningar” (Aschenden & Owen,
1999). Foucault ser därför som det civila samhällets främsta uppgift att
kritiskt granska institutionerna och att protestera mot att de ger sken
av att vara såväl neutrala som oberoende, när de i själva verket alltid är
i naturen bundna att gå maktens ärenden. Enligt Foucault handlar det
om att synliggöra det politiska våld som de offentliga institutionerna,
om än dolt, per definition därmed alltid är bärare av så att ett välartikulerat motstånd kan komma till stånd (2004a). Medan Habermas, som
jag redogjort för, anser det viktigt att styra dialogen och formerna för
den vertikala interaktionen uppifrån och ner, men samtidigt låta bli att
påverka resultatet, avråder Foucault å det bestämdaste från att överhuvudtaget försöka styra det sätt på vilket interaktionen skall gå till. För

Det är därför många aktivister som betraktar Foucault som en teoretisk
icke-aktivist och en alltför stor relativist, som inte har något annat budskap att komma med än behovet av att synliggöra och bekämpa makten varhelst den kommer till uttryck. Frågan som Habermas brottas
med, och delvis också jag själv, nämligen vad som kan och bör göras,
avstår Foucault helt från att svara på. Försöken att i förväg besvara denna fråga utgör, enligt Foucault, i själva verket en stor del av problemet
(Flyvbjerg, 1998). Svaret kan enligt Foucault i själva verket enbart tillåtas
växa fram underifrån och utifrån sitt sociala sammanhang och beroende på de maktordningar som skall bekämpas. Foucaults stora bidrag
till samhällsvetenskapen var en ökad förståelse av maktens ständiga
närvaro och många gånger försåtliga uttryckssätt (Foucault, 2004a). Genom att poängtera vikten av ett ständigt närvarande normkritiskt förhållningssätt, bidrog Foucault också till att uppmärksamma inte bara
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hur normer konstrueras och vidmakthålls, utan också att det finns en
alternativ norm som skall användas till att utmana den förhärskande.
Det civila samhällets organisationer och rörelser har, enligt Foucault,
som sin yttersta uppgift att lyfta fram och synliggöra sådana alternativa
normer. Detta för att aktivt utmana de förhärskande och många gånger
diskriminerande och exkluderande normer som samhällen över tiden
alltid bygger upp för att förstärka och konsolidera förhärskande maktordningar och privilegier.

na engagera sig i konflikter utgör en väsentlig del av friheten (Flyvbjerg,
1998). Ett demokratiskt samhälle tillåter olikheter och olika intressen.
Det är också tillräckligt robust för att kunna hantera sociala konflikter
på ett fredligt och demokratiskt sätt. Det civila samhället skall därför
inte uppfattas som ”civiliserat” i bemärkelsen ”väluppfostrad” med förmåga att uppföra sig utan att bidra till såväl interna motsättningar som
samhälleliga störningar. Samhällets ökade mångfald och det civila samhällets alltmer brokiga skara, gör att det civila samhällets naturliga kärna präglas av frågor kring konflikter och makt. Det är därför en viktig
uppgift för medborgardialogen att utformas på ett sådant sätt att den
kan användas till att stärka såväl samhällets vertikala tillit, när det gäller
såväl relationerna mellan medborgare och myndigheter, kommunala
förvaltningar och förtroendevalda politiker som samhällets horisontella tillit mellan olika medborgare och medborgargrupper.

Foucaults förhållningssätt till makt och konflikt har upplevts kontroversiell i många västerländska konsensus-inriktade kulturer. Habermas
tankar har varit betydligt lättare att ta till sig, inte minst i Sverige där
frågan om hur den representativa demokratin skall kunna utvecklas
och kompletteras med mer deliberativa inslag funnits på dagordningen alltsedan demokratiutredningen presenterade sitt betänkande 2000
(Amnå, 1999, SOU 2000:1).

Själv har jag därför, utifrån mitt eget mångåriga forskningsarbete med
olika konflikter och fredsprocesser i södra Afrika, alltmer insett betydelsen av att hitta en syntes mellan Habermas mer konsensusinriktade
dialog och Foucaults mer aktiva konfrontation. Det handlar inte minst
om att hitta metoder för den vertikala interaktionen som kan synliggöra meningsskiljaktigheter och inte sopa dem under mattan. Jag har härvidlag med tiden blivit alltmer skeptisk till den reformistiska traditionen
som präglas av samförståndets dialog. Denna strävar, liksom Habermas, efter att genom förhandlingar komma fram till en samsyn kring
nödvändiga reformer för att rådande strukturer skall kunna fungera
bättre. Själv har jag alltmer börjat arbeta med möjligheten till utformning av en mer konfrontativt inriktad dialog, vars syfte är att synliggöra
meningsskiljaktigheter genom att renodla ståndpunkterna och problematisera kring de olika perspektiv och utsagor som deltagarna i dialogen för till torgs (Abrahamsson 2003b, 2006).

Freds- och utvecklingsforskningen tillhör den samhällsvetenskapliga
forskningstradition som ser på samhällsutveckling som en fråga om
samhällelig förändring – en ständigt pågående process som över tid förändrar normer och maktordningar. Utveckling är därför inte att betrakta som någon neutral process, tvärtom, det är en konfliktfylld process
där maktförskjutningarna per automatik gör att vissa samhällsgrupper
tjänar på utvecklingen medan andra upplever sig som förlorare (Abrahamsson, 2012b). Freds- och utvecklingsforskningen ser därför på
konflikter som naturliga inslag i samhällsutvecklingen. De måste emellertid hanteras på ett sätt så att de bidrar till att stärka demokrati och
social sammanhållning och inte tillåtas utvecklas till att bli våldsamma
(Isdal, 2000, Listerborn et al., 2011, Scheff & Retzinger, 2001). Sociala
konflikter utgör i ett sådant perspektiv de verkliga grundpelarna i ett
demokratiskt samhälle (Hirschman, 1994, Galtung, 1996, Hettne, 2001).
Samhällen som med alla till buds stående medel försöker trycka ner
konflikter bär på fröet till sin egen undergång. I ett foucauldianskt perspektiv är strävan efter att trycka ner konflikter samma sak som att
trycka ner människans strävan efter frihet, eftersom privilegiet att kun-

Den konfrontativa dialogen lämpar sig speciellt väl vid ojämlika (asymmetriska) maktrelationer, där det blir särskilt viktigt att bryta med makthavarnas problemformuleringsinitiativ och tolkningsföreträde, genom
att också låta de som känner sig lite mer maktlösa komma till tals. Me74

toden har också visat sig mycket användbar även när det gäller att förstärka horisontella relationer mellan olika organisationer och rörelser
inom det civila samhället. Dessa relationer visar sig nämligen ofta också
präglade av förträngda och förutfattade meningar om andras syften
och bevekelsegrunder, något som blir viktigt att synliggöra och komma
tillrätta med. Den konfrontativa dialogen skall uppfattas som en process som gör det möjligt att utifrån identifierade meningsskiljaktigheter
också kunna identifiera gemensamma mer långsiktiga intressen som
kan ligga till grund för att utarbeta olika alternativa förhållningsätt och
lösningsförslag.

som den horisontella tilliten. Innan jag tar upp denna diskussion måste
jag emellertid först ytterligare diskutera förutsättningarna och villkoren
för medborgarnas delaktighet och förmåga till att kollektivt kanalisera
sina politiska energier på ett sådant sätt så att en vertikal interaktion
överhuvudtaget kan bli möjlig.

Box III:2:8
Samhällsförändring och civilsamhället
Studier om civilsamhället och dess olika organisationer och sociala rörelser har starka beröringspunkter med forskning kring sociala rörelser.

Den konfrontativa dialogen finner sitt teoretiska stöd inte bara inom
den kritiska realismen. Den har också stora beröringspunkter med det
gramscianska positionskriget och dess strävan efter diskursiva maktförskjutningar. Genom att belysa maktordningar och meningsskiljaktigheter syftar den konfrontativa dialogen till att få till stånd en läroprocess hos medborgarna på gräsrotsnivå om hur verkligheten är
beskaffad och också, genom att synliggöra olika perspektiv, visa på att
det finns alternativa förhållningssätt och lösningsförslag. Den konfrontativa dialogen skall således uppfattas som ett transformativt verktyg
för att bryta med det rådande postpolitiska tillståndet och bidra till den
pånyttfödelse av utvecklingsstänkandet som genomförandet av FN:s
globala mål för hållbar utveckling obönhörligen förr eller senare kommer att ställa krav på. Jag skall få anledning att fördjupa mig i den konfrontativa dialogens innebörd i senare avsnitt då jag skall diskutera det
medskapande dialogarbetets utformning och olika faser. Jag skall då
också få anledning att diskutera vikten av att säkerställa möjligheten
till att kanalisera resultaten från medborgardialogens olika former in i
den politiska styrningen. Det är nämligen av största vikt att dialogens
resultat kommer till användning på ett sätt som tydligt framgår av de
politiska beslut som fattas och som kan ligga till grund för den nödvändiga återkopplingen till berörda medborgare, vilket alltid är att betrakta
som ett måste (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013a). En genomförd dialog vars resultat inte kommer till användning och beaktas är att
betrakta som kontraproduktiv och som skadlig för såväl den vertikala

En viktig fråga för rörelseforskningen har varit de sociala rörelsernas
politiska betydelse och förändringskraft (della Porta, 2006). En annan
fråga har utgjorts av globaliseringens inflytande, framväxten av nya
sociala rörelser (Melucci, 1988, 1992) och av ett globalt civilt samhälle (Kennedy, 2010, Castells, 1983, Sassen, 2007, Kaldor, 2003, Keane,
2003). Under senare tid har globaliseringens och individualiseringens
påverkan på det politiska landskapet analyserats (Sörbom, 2002, Ahrne,
2002). För forskningen kring det civila samhällets och sociala rörelsers
roll för social sammanhållning har den amerikanske forskaren Robert
Putnams studier i Italien haft en avgörande betydelse (Putnam, 1996).
Utifrån begreppet socialt kapital försökte han fånga de mellanmänskliga relationer som får samhället att hålla samman. Han gjorde här den
viktiga distinktionen på sammanbindande (bounding) och överbryggande (bridging) socialt kapital. Putnam har också blivit känd för sin tanke
att en ökad individualisering medför ett minskat socialt kapital, vilket
kan skapa en demokratisk kris (Putnam, 2001).
I en svensk kontext uppmärksammades det civila samhällets roll för
samhällsförändring genom de forskarvolymer som producerades inom
ramarna för Demokratiutredningen (Amnå, 1999). Flera forskare pekade
då på att den ökade individualisering som präglat samhällsutvecklingen
under senare decennier framför allt skall uppfattas som olika former av
livspolitik som ändrat förhållandet mellan individ och kollektiv, och inte
nödvändigtvis behöver innebära ett minskat politik engagemang och
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engagera sig aktivt. En annan anledning, som inte minst med tanke på
ungdomsarbetslöshet och bostadsbrist verkar troligare och som mer
ligger i linje med den ökande individualisering som präglar samhällsutvecklingen, torde vara att de tror mer på sin egen individuella förmåga
att på egen hand eller med andra likasinnade medborgare komma tillrätta med dessa problem än vad de tror på de politiska partiernas förmåga att göra skillnad. Förklaringen står således att finna mer i det politiska landskapets förändring, som diskuterades i forskningsstudiens
andra del, än i minskat politiskt engagemang (Abrahamsson, 2006). Vad
vi redan vet är att många unga och utrikesfödda medborgare använder
sig av andra kanaler för att kanalisera sitt politiska engagemang än via
traditionella politiska partier och föreningslivet (Abrahamsson, 2003b,
Mayo, 2005, Tarrow, 2005, Wennerhag, 2008, Thörn, 2012). I det individualiserade tillstånd som råder är det allt färre medborgare som vill
låta sig representeras av någon annan. Till följd av samhällsproblemens
komplexa karaktär blir det allt svårare att hitta politiska lösningsförslag som är allmängiltiga och som människor kan känna sig bekväma
med. Många söker istället småskaliga eller rentav egna lösningar på de
samhällsproblem som de står inför. Samtidigt visar studier utförda av
Sveriges Kommuner och Landsting på att människor vill vara delaktiga i
samhällsutvecklingen, men då helst när besluten handlar om konkreta
samhällsfunktioner som påverkar människors vardagsliv, exempelvis
skola vård och omsorg.

intresse för kollektiva frågor. Tvärtom kan ökad individualisering innebära ett ökat engagemang (Sörbom, 2002; Thörn, 2012). Flera av forskarna förde in globaliseringens dimensioner och utvecklade därefter på
egen hand nya frågeställningar och forskningsuppgifter (Thörn, 2012,
Amnå, 2005). Filip Wijkström på Handelshögskolan i Stockholm har i
en rad skrifter uppmärksammat den ideella sektorn och det civila samhällets roll i det svenska samhällskontraktet (Lundström & Wijkström,
2002, Wijkström, 2012, Wijkström et al., 2017). Även den Framtidskommissionen, som (på uppdrag av den tidigare alliansregeringen) arbetat
med att identifiera de samhällsutmaningar som Sverige står inför på
längre sikt, uppmärksammar det civila samhällets förändring och betydelse (Harding, 2012). Den demografiska utvecklingen, med sin snabba
urbaniseringstakt, har under senare decennier medfört en allt starkare koppling mellan rörelseforskning och urbanforskning (Lilja & Åberg,
2012). Städer har alltsedan Manuel Castells klassiska verk ”The city and
the grassroots” (Castells, 1983) uppfattats som viktiga arenor för det
civila samhällets rörelser och organisationer (Sassen, 2007).

Medborgarnas vilja och förmåga till
medskapande
Medskapande medborgardialog bygger på såväl makthavarnas som
medborgarnas vilja och förmåga till samverkan och delaktighet. Medan
det råder relativ samsyn när det gäller de ökande intressen och behov
av dialog som beslutsfattarna står inför, råder det olika uppfattningar
om hur situationen egentligen ser ut när det kommer till medborgarnas
intresse för politisk delaktighet. Flera studier visar på hur såväl valdeltagande som partitillhörighet minskar, speciellt bland unga och utrikesfödda (Kölln, 2015).

Till följd av den tilltagande individualisering som präglar samhällsutvecklingen (se forskningsstudiens andra del - Box II:2:18) brottas samhällsforskningen alltmer med frågan om hur den enskilde samhällsmedborgarens politiska energi skall kunna kanaliseras in i en kollektiv politisk
grupptillhörighet som ger det enskilda engagemanget handlingskraft.
Flera forskare oroar sig för att de nya former för politiskt engagemang,
som uppstår genom digitalisering, algoritmisering och ökad användning av sociala medier, kan komma att medföra att intresset för och
kraften i det politiska (La Politique) avtar och att kollektivt politiskt arbete för förbättrad samhällsnytta omvandlas till en strävan efter individuell behovstillfredsställelse (Laclau, 2005, Crouch, 2011, Mouffe, 2009,

Det finns naturligtvis olika förklaringar till detta. En tänkbar förklaring,
som får belägg i statsvetenskaplig forskning, är den så kallade bekvämlighetsfaktorn; ungdomarna har det helt enkelt för materiellt bra för att
76

Bauman, 2012). Några forskare hävdar i sammanhanget emellertid att
det är den enskilda människans insikt om sin maktlösa ensamhet som
utgör den viktigaste drivkraften bakom motståndet mot politiklösheten. De menar att i de fall då individualitet bejakas, uppstår också möjligheter till att forma ett samhälle som kan kombinera en frigörande individualism med ett stärkande av gemensamma ”gemenskapsvärden”.
De pekar därmed på paradoxen att det är ”först som ensamma som vi
inser att vi är sociala varelser och att det är först som sociala varelser
vi kan ta framtiden i våra händer” (Bjereld & Demker, 2011). Erfarenheterna från arbetet med medborgarbudget, som äger rum runt om
i världen, är intressant härvidlag och hjälper till att empiriskt konkretisera en sådan förhållandevis abstrakt logik. Det finns flera exempel på
att människor i egenskap av enskilda medborgare deltar i arbetet med
medborgarbudgeten främst för att driva egna krav på hur de finansiella
medel som står till förfogande skall kunna användas till det allmännas
bästa. Under arbetets gång visar det sig från och till uppstå en medvetenhet om att flera andra deltagare är upptagna av liknande bekymmer
och behov. Även om dessa formulerats på ett annorlunda sätt, visar erfarenheten att det då går att enas om gemensamma formuleringar och
en gemensam inriktning som gör det möjligt för flera enskilda individer
att gå samman, gemensamt driva frågan och därmed stärka genomförbarheten.

känna sig hemma någonstans. Bostadsområdets betydelse som politisk arena har därmed ökat i betydelse, liksom lokalt förankrade sociala
rörelser som exempelvis Megafonen och Alby är inte till salu i Stockholm, Pantrarna, Staden vi vill ha och Neutrala föreningen i Göteborg
samt Gatans Röst och Ansikte i Malmö etcetera.
Problemet som de framväxande sociala rörelserna och de mer flyktiga
nätverken står inför handlar emellertid om svårigheter med att kanalisera in de politiska energier som skapas in i det partipolitiska representativa systemet. Traditionella politiska partier, och de folkrörelser
som står det representativa systemet nära, brukar klaga på att de har
svårt för att avgöra vilka de olika sociala rörelserna representerar och
hur legitimt förankrade deras olika ståndpunkter är hos gemene man
(Abrahamsson, 2006). Bristande tilltro till rörelsernas representativitet
gör att de många gånger inte blir lyssnade på och tagna på allvar. Därtill
kommer de effekter av det civila samhällets tudelning som diskuterats
i tidigare avsnitt. Stora delar av det etablerade föreningslivet värnar
om att tillhandahålla välfärdstjänster och ser inga större problem med
att ingå i olika överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap.
Andra delar av det civila samhället som ser sig som mer radikala samhällsförändrare är oroade för risken för kooptering och väljer avskärmning och motstånd som politisk strategi. Ofta tvingas de in i denna roll.
De kommunala förvaltningarna har en klar tendens till att söka upp de
föreningar som de känner till sedan tidigare, och som bedöms kunna
vara till nytta för förvaltningen när det gäller utförandet av olika välfärdstjänster. De sociala rörelser och mer flyktiga nätverk som många
gånger saknar tydliga medlemsregister, stadgar och mötesprotokoll lever inte upp till de juridiska krav som fordras för ansvarsutkrävning. De
saknar därmed formella möjligheter till att ingå liknande överenskommelser. Som tidigare redogjorts för upplever flera av det civila samhällets mindre etablerade föreningar och organisationer att förvaltningen hyser en stor misstänksamhet gentemot deras verksamhet, och får
därtill intrycket av att de upplevs av den kommunala förvaltningen som
okunniga, oförmögna och oansvariga (Widehammar 2015). Genom att
välja att arbeta tillsammans med delar av det civila samhället som de är

I den utsträckning som de har tid och intresse för att söka kollektiva
lösningar, tenderar många att kanalisera sitt engagemang genom olika
sociala rörelser och flyktiga nätverk istället för genom ett mer etablerat föreningsliv eller politiska partier. Forskningen pekar på olika förklaringar till detta (Thörn 2002, Wennerhag, 2008). En faktor utgörs av den
tilltagande individualiseringen som medfört att människor på samma
sätt som tidigare inte vill låta sig representeras av någon annan. Därtill kommer ett bristande intresse för att delta i det administrativa arbete som hör föreningslivet och partiväsendet till. En ytterligare faktor
som jag tidigare diskuterat handlar om platsens ökade betydelse. I vårt
globaliserade tillstånd, där människors kontaktytor ökar oberoende av
avstånd, känner många människor ett stort behov av att rota sig och
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bekanta med sedan tidigare och som de tror kan bli till nytta, riskerar
den offentliga sektorn emellertid att ytterligare förvärra det civila samhällets tudelning och att reducera deras förmåga att bidra till en socialt
hållbar utveckling.

förstärkt ungdomars misstänksamhet mot samhället och dess representanter.

Medskapande och synen på maktutövning

Kraven på mångfald och utrymme för olika förhållningssätt förstärker
därutöver de svårigheter som många sociala rörelser också har för att
samverka med varandra. Den italienske professorn i sociologi vid universitetet i Milano, Alberto Melucci, beskrev tidigt hur de sociala rörelsernas kollektiva aktioner många gånger var ett kollektivt uttryck för
förhållandevis unga människors individuella livsprojekt under en viss
fas i livet (1988, 1996). Många av de sociala rörelsernas drivande krafter
utgörs också av människor som av olika anledningar inte anser sig ha
tillåtits finna sin plats i olika välfärdsmodeller. De har på olika grunder
länge känt sig diskriminerade och utestängda från samverkan och över
tid utvecklat en kultur och ett förhållningssätt för att söka sina egna politiska vägar. Som diskuterades i forskningsstudiens del II bygger deras
identitet i många fall på utestängning och marginalisering (Abrahamsson 2006).

III:5 - Föreläsning
Frågan om makt och manöverutrymme
https://youtu.be/5XqAqm24zBs

Samarbetet mellan olika rörelser försvåras också av att de tvingas konkurrera med varandra om allt från politisk uppmärksamhet och opinionsstöd till finansiering och projektbidrag. Flera av de sociala rörelserna förhåller sig därför avvaktande till såväl vertikal som till horisontell
interaktion. Många är utifrån sina tidigare negativa erfarenheter skeptiska till dialog och samverkan, speciellt i förhållande till makten. De
upplever sig inte lyssnade på. De tror inte heller på gradvisa samhällsförändringar inifrån systemet utan söker mer effektiva former för motstånd. Samtidigt visar sig de politiska energier som de lyckats mobilisera genom liknande motstånd många gånger såväl otillräckliga som
svåra att kanalisera för att få till stånd det opinionstryck som krävs för
att möjliggöra eftersträvade förändringar. Enligt min tolkning är såväl
Pantrarna (till förortens försvar) i Malmö och Göteborg, liksom Alby är
inte till salu och Megafonen i Stockholm exempel på detta. Samtidigt
har deras upplevelser av det demokratiska utrymmet många gånger

Ytterligare en faktor, som påverkar såväl medborgarnas vilja som förmåga till medskapande och politisk delaktighet, har att göra med de
förändrade formerna för maktutövning som följer i samhällsomdaningens spår. Det förhållande - att den globala ekonomiska och politiska
makten många gånger upplevs vara utom räckhåll och svår att bekämpa - har medfört att många länders parlamentariska partipolitiska system glidit in i någon form av postpolitiskt tillstånd där alltfler partier rör
sig in mot mitten och försöker hitta ett brett samförstånd för den politik
som de trots allt tycker att det finns utrymme för att genomföra (Mouffe, 2009). Som jag diskuterade i föregående avsnitt förstärker detta
postpolitiska tillstånd känslan av ett demokratiskt underskott eftersom
allt fler beslut med betydelse för människors vardagsliv blir allt svårare
att påverka. Många vänder samhället ryggen och försöker så gott det
78

går att klara sig själva. Som redogjordes för i forskningsstudiens del I
varnade den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci för att en sådan samhällsutveckling riskerade att medföra någon form av organisk
kris (auktoritetskris), där makthavarnas bristande legitimitet urholkade
deras förmåga till samhällsstyrning och istället öppnade upp utrymmet
för extrem populism (Gramsci, 1971).

utöva makt är att undvika att den märks och att intressekonflikter överhuvudtaget uppstår (Lukes, 2008). Det leder oss återigen till Gramsci
som i fascisternas fängelse under 1930-talet satt och funderade på
hur det kom sig att de underordnade accepterade sin underordning
(Gramsci, 1971). Som tidigare redogjordes för medförde tankearbetet
en förståelse av den kulturella maktens och hegemonins betydelse.
Den franske filosofen Foucault arbetade 40 år senare i samma riktning
(2004a). Det sätt på vilket enskilda individer socialiseras in i samhället
beskrev han som ett uttryck för disciplinär och diskursiv makt (makten
över tanken). Hit skulle vi kunna foga ytterligare en dimension av makt
– den sociala makten eller kanske snarare den mjuka makten (power of
attraction) (Nye, 2004). Människor attraheras av vissa sociala förebilder
och vill gärna skaffa sig samma sociala status eller levnadsvanor – de
följer så att säga villigt med i andras upptrampade spår. Detta ”flockbeteende” har, trots samhällsutvecklingens tilltagande individualisering,
alltmer kommit att förstärkas genom tillkomsten av och genomslagskraften hos sociala medier. Ytterst handlar den tredje dimensionen
om legitimitet. Folk har tilltro till makthavaren och följer de spelregler
som sätts upp eftersom de upplever att detta ligger i deras eget intresse. Detta förhållningssätt har gett upphov till en omfattande diskussion
inom forskningen alltsedan Karl Marx dagar om vad som är människ-

Maktteorin pratar om maktutövning i form av flera olika sorters makt
eller olika dimensioner av makt. Utgångspunkten för teoribildningen är
att se på frågan om makt som just ett tvingande maktmedel – att A får
B att göra någonting som B annars inte skulle ha gjort. Det handlar här
om ”relationell makt” för att tala med Robert Dahl (1957) eller den första dimensionens makt i Steven Lukes språkbruk (synlig makt) (Lukes,
2008). Denna dimension av makt bygger på den vanliga föreställningen
att bruk av makt blir aktuell då det föreligger intressekonflikter mellan
A och B. Anledningen till att Dahls teori uppfattas som endimensionell
beror på att den huvudsakligen begränsas till beslutsfattarna, och till
de beslut de fattar, som är tillräckligt synliga och tillgängliga för att studeras.
Den andra dimensionen av makt är mer subtil och handlar om att bestämma innehållet i den politiska dagordningen, eller kanske få ensamrätt på de frågor som inte är föremål för politisk diskussion/åtgärd och
handlar om så kallade icke-beslut (gömd makt). Det kan här handla om
att flytta bort frågor från Riksdagen och in i styrelserum dit enbart några har tillträde. Som historiskt exempel på sådan dold eller gömd makt
brukar man ange socialdemokratiska ledares enskilda överläggningar
under 1950- och 1960-talen med representanter för Wallenberg-gruppen inom ramarna för den svenska modellen och Saltsjöbadsavtalet.
Den så kallade ”Göteborgsandan”, och de budgetmiddagar mellan kommunpolitiker i Göteborg och stadens näringsliv som ägde rum under
samma tidsperiod, för att bland annat fastställa kommande års kommunalskattenivå, är ytterligare ett exempel på en sådan dold makt.
Den tredje dimensionen av makt handlar om att forma andras värderingar och sättet att tänka (osynlig makt). Det mest försåtliga sättet att
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ors äkta och falska medvetenhet, det vill säga vår förmåga att själva för
stunden avgöra vad som är vårt verkliga intresse. Inte sällan uppstår
det här svåra målkonflikter (också inom oss själva) mellan kortsiktiga
och mer långsiktiga intressen.

att bli handlingskraftig. För att hantera vår tids samhällsproblem på ett
hållbart sätt måste beslutsfattarna bli mäktigare. De måste tillåtas bli
kapabla att vidta de åtgärder som beslutats om. Här handlar det om att
förstå att makt inte nödvändigtvis är något nollsummespel. Makt som
uppfattas som legitim är ingenting någon kan ta sig utan är någonting
man får. Människor är beredda att ge makt till någon man har förtroende för och som kan företräda ens intressen. För att beslutsfattarna skall
bli beslutsmässiga måste de själva bemäktigas. De måste upplevas som
legitima. Det kan de bara göra om de också blir villiga att själva dela
med sig av makt och själva bemäktigar medborgarna genom att skapa
förutsättningar för ett ökat inflytande (Abrahamsson 2013a). Erfarenheterna visar att de olika insatser och åtgärder som måste till för att
hantera komplexa samhällsfrågor, och de krav som den sociala hållbarheten ställer, bara kan genomföras i den utsträckning och på det sätt
som tänkts - om de som skall svara för genomförandet också är med
och formulerar problemen, identifierar åtgärder och därtill får inflytande över handlingsprogrammens utformning när det gäller vem som
skall göra vad och när (Abrahamsson, 2017).

Maktteorin diskuterar den traditionella maktutövningen utifrån frågan
om makt över någonting (att kontrollera och/eller att påverka andra)
(Lukes, 2008). Det är denna syn på makt som präglar de flesta av dagens
makthavare och många av de dialoger som genomförs inom förvaltningens olika delar. Dialogen kan exempelvis användas till att försöka
få medborgarna med på de åtgärder som befattningshavarna upplever
som angelägna att genomföra. Förutom sådana försök till kooptering
kan maktutövningen vid dialog också handla om att bestämma över
vilka frågor som är öppna för diskussion och inom vilka ramar som besluten kan fattas. Syftet med dialog kan också vara att förbereda medborgarna på svåra tider och på att obekväma beslut om nedskärningar,
inte minst när det gäller vår välfärd, kommer att behöva fattas. Kritiska samhällsforskare menar därför att många av de så kallade medborgardialoger som förekommer idag många gånger är en fråga om en
foucauldiansk form av hegemonisk och försåtlig maktutövning. Bara
det faktum att det är makthavarna som kan avgöra om de skall låta
medborgarna vara med och bestämma eller inte skapar ojämlika maktförhållanden (Lindholm, Oliveira e Costa & Wiberg, 2015). Forskarna
pekar på hur villkoren för bemäktigande (empowerment) rentav medvetet kan användas för att skapa underordnade och självdisciplinerande
medborgare och pratar här om maktutövning i form av governmentality
(Cruikshank, 1999, Foucault, 2004b). Som jag skall återkomma till i senare avsnitt vill inte Sveriges Kommuner och Landsting kalla denna typ
av sammankomster för medborgardialog i ordets egentliga betydelse.
De komplexa samhällsfrågor och globala utmaningar vi står inför kommer förr eller senare att tvinga fram en förändrad syn på makt och på
dess utövning. Det kommer att framgå allt tydligare för alltfler att maktutövning inte längre handlar om makt över utan alltmer främst om
makt till någonting (Dowding, 1996, Haugaard, 2012). Det handlar om
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Om begreppet governmentality, som börjat användas alltmer inom maktforskning för att beskriva maktens själdisciplinerande funktion, ganska
väl fångar in förmågan till makt över någonting (Foucault, 2004b) använder fredsforskaren Anders Nilsson på Linnéuniversitetet i Växjö sig
av begreppet normativ styrka för att försöka fånga in förmågan till makt
att göra och åstadkomma någonting. Han pekar härvidlag på vikten av
paradigmatisk medvetenhet, teoretisk stringens och politisk görbarhet
(Nilsson, 1999). Kulturgeografen Per-Olof Hallin vid Malmö Universitet
går i snarlika fotspår och undersöker vad det är som skapar kollektiv
förmåga. Han betonar här inte bara den horisontella tillitens betydelse
och den roll som lokalsamhället från och till kan spela för samhällelig
och social förändring (2011). Han pekar också på vikten av institutionell kapacitet med förmåga att fånga upp och konsolidera denna horisontella tillit och därmed också förstärka den vertikala tilliten (Ek et al.,
2015).

verkan med olika politiska krafter såväl uppifrån (från beslutsfattare
och makthavare) som underifrån (från stadens medborgare) (Gramsci,
1971, Abrahamsson, 2003a). Några maktteoretiskt intresserade forskare föredrar i detta sammanhang att tala i termer av legitim respektive
icke legitim maktutövning. De menar att makt över många gånger är
och kan uppfattas som legitim eftersom olika obekväma beslut måste
kunna fattas i demokratiska processer även om inte alla som är berörda håller med (Haugaard, 2012, Mansbridge, 2012). Detta inte minst
vid beslut som handlar om livsstils- och miljörelaterade frågor. När
det gäller förmågan att hantera komplexa samhällsfrågor är förvisso
frågan om beslutens legitimitet av stor vikt. Förändringskraften (den
normativa styrkan) är emellertid ofta än mer beroende av människors
förändringsbenägenhet vilken varierar utifrån huruvida de känner sig
delaktiga i de besluts som fattats eller inte (Nilsson, 1999, Abrahamsson, 2003).

Governmentality handlar ytterst om någon form av indirekt styrning
(eller rentav manipulation) utifrån vedertagna tankestrukturer och förhållningssätt. Ett samhälles normativa styrka kan däremot bara uppbådas genom samverkan mellan beslutsfattares inbjudan till delaktighet
uppifrån och berörda medborgares initiativ till delaktighet underifrån.
Den normativa styrkan bygger således på förmågan att synliggöra problemen, komma fram till en gemensam förståelse av deras innebörd,
identifiera vad som behöver göras och analysera de maktstrukturer
som kan komma att försvåra möjligheterna att gå ifrån ord till handling. Det är dessa förhållanden som ligger bakom behovet att tala om
medborgarnas delaktighet i termer av medskapande. Som jag diskuterade i tidigare avsnitt i samband med redogörelsen av teoribildningen
kring samhällsförändring, omfattar begreppet medskapande således
också en samhällsförändrande kraft i det att en sådan skapas i sam-

Det är den tilltagande komplexiteten i samhällsproblemen, och behoven av makt för att kunna hantera dessa problem på ett mer hållbart
sätt, som i hög grad ökat makthavarnas intresse för medskapande. Insikten har helt enkelt ökat hos beslutsfattarna om vikten av att berörda
aktörer bemäktigas för att kunna gå från ord till handling och genomföra fastställda beslut. De inser också allt mer att sådan makt endast
kan uppbådas genom att öka det politiska systemets, liksom sin egen,
legitimitet hos väljarkåren. Detta kräver i sin tur en maktdelning, det vill
säga att det politiska ledarskapet för att själva bemäktigas också måste
bidra till att bemäktiga medborgarna genom att själva dela med sig av
makt. Det är mot denna bakgrund som jag i nästa avsnitt, utifrån en
diskussion om vad jag förstår med begreppet medskapande, närmare
skall redogöra för hur medborgardialogen skulle kunna komma till användning för att möjliggöra ett sådant medskapande.
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3. Medskapande medborgardialog

dialog. I dessa skrifter har begreppet definierats och ett antal förslag
till principer för medborgardialogens utformande och genomförande
presenterats (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, 2011a, 2011b,
2012a, 2012b, 2013b, 2013c, 2015a).

I forskningsstudiens andra del (Del II) identifierade jag flera olika skäl till att utvidga den demokratiska arenan, demokratisera
demokratin och förstärka medskapandet med medborgarna. Det
handlade för det första om den sociala polarisering och de värdegrundskonflikter som följer i samhällsomdaningens spår när det
lokala alltmer flätas samman med det globala. Det handlade för
det andra om vikten av politiskt deltagande för att definiera innehållet i begreppet social hållbarhet, det handlade för det tredje
om det politiska landskapets förändring där alltmer av medborgarnas politiska energi kanaliseras utanför det partipolitiska systemet och det handlade för det fjärde om att formulera och hantera komplexa samhällsfrågor. Diskussionen i föregående avsnitt
om vad vi kan lära av förändringsteorin identifierade ytterligare
ett femte skäl som handlade om samhällsförändringens drivkrafter. Erfarenheten visar att politiska och ekonomiska eliter och
makthavare själva sällan utgör historiens subjekt. Sammanfallande intressen gör att de kan bidra till att det uppstår gläntor i det
politiska landskapet, gyllene tillfällen då manöverutrymmet ökar.
Erfarenheterna visar också på vikten av politiskt tryck underifrån
och ett brett deltagande av medborgarna för att liknande tillfällen
skall kunna gripas och användas på det sätt som det är tänkt.

Inom politiken har medvetenheten om medborgardialogens betydelse
förstärkts. Det ökade intresset förklaras kanske inte alltid i termer av
att politiken behöver bemäktigas, för att kunna gå från ord till handling, utan beskrivs vanligen i mer allmänna ordalag som behoven att
förstärka demokratin och öka människors delaktighet mellan valen (Sörensen, 1998, SOU, 2000:1). Idag är endast någon enstaka procent av
svenska folket aktiv i något parti och endast omkring fem procent är
medlemmar. Även om valdeltagandet stigit något under senare år och
för riksdagsvalet 2014 uppgick till strax över 85 % varierar deltagandet
starkt mellan olika valdistrikt. Medan några uppvisar ett valdeltagande
på över 90 %, finns det valdistrikt som uppvisar ett valdeltagande på
mindre än 40 %. Orsakerna står många gånger att finna i socioekonomiska skillnader där resurssvaga grupper, utrikesfödda och ungdomar
uppvisar ett speciellt lågt valdeltagande (Holmberg & Rothstein, 2015).

Detta avslutande avsnitt redogör för vad forskningslitteraturen
förstår med ett begrepp som medskapande och hur den ser på den
roll som medborgardialogen kan spela för att få ett sådant medskapande till stånd.
Sedan några år tillbaka har dialog blivit ett modeord som finns på mångas läppar. Det har i folkmun närmast kommit att betyda att folk samtalar med varandra om saker och ting. Medborgardialogprojektet på
Sveriges Kommuner och Landsting har under en tioårsperiod utarbetat
en rad skrifter som stöd för sina medlemmars arbete med medborgar82

medborgardialogprojekt, utarbetat principer för när dialog bör genomföras och på vilket sätt. Det kan handla om att myndigheter vill informera medborgarna om bakgrunden till något beslut som fattats. Många
medborgardialoger som förekommer handlar om konsultation, det vill
säga om att förtroendevalda politiker eller kommunala förvaltningar vill
fråga medborgarna till råds inför ett beslut man står inför. Ibland finns
det behov av att diskutera och debattera en fråga i ett försök att komma fram till vad som kan anses vara rätt och fel.

Forskningslitteraturen pekar på behovet av demokratiskt förstärkning
och förnyelse genom ökad delaktighet av medborgarna (Stenberg et
al., 2013, Lindholm et al., 2015, Olofsson, 2015). Politiskt engagemang,
som utgör kärnan för all demokrati, handlar om en kamp om vad det
är som skall göras och varför (Hemberg, 2002). Forskningslitteraturen
oroar sig därför för det låga valdeltagandet i många distrikt och för det
faktum att allt färre medborgare deltar i det partipolitiska arbetet. Det
representativa demokratiska systemet har som följd kommit att i en allt
mindre utsträckning omfatta alla de olika perspektiv på hur medborgarna ser på saker och ting. Något som måste komma med i beslutsprocessen för att komplexa samhällsfrågor skall kunna hanteras på ett sätt
som gör att medborgarna känner sig delaktiga och att förutsättningar
för social hållbarhet skapas.

Box III:3:1
Politik handlar om varför någonting skall göras
Politisk delaktighet är viktigt för det politiska systemets legitimitet, på

Allmänhetens minskade intresse för politiska partier och deras låga valdeltagande har gjort det angeläget att öka människors förtroende för
det politiska systemet (Altvater et al., 2015). Många kommuner har därför, med inspiration från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)

vilket den sociala hållbara utvecklingen måste bygga. De flesta kommuner med självaktning har under senare år tagit fram principer för dialog
med medborgarna. De handlar om när dialog skall ske, med vem och
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vändigt för att få ett medborgarperspektiv på frågan om man gör rätt
saker på rätt sätt och till rätt kostnad, ofta för att senare slippa dyra
överklaganden. Tillfällen till diskussion är viktigt för att vädra olika uppfattningar och för att invånarna skall stärka sin tilltro till det politiska
systemets levande demokrati. Inte minst har dialogen blivit viktig för att
öka legitimiteten för redan fattade beslut. Liknande tillfällen till samtal
är också viktiga för den samhälleliga tillhörigheten. Det är kanske en
av få gånger som medborgarna befinner sig i ett sammanhang där det
diskuteras hur vi skall leva tillsammans och hur vi kan bygga ett samhälle där alla får vara med. Det handlar för att tala med den amerikanske statsvetaren Robert Putnam om att bygga socialt kapital (Putnam,
1996) eller om vad vi på vardagsspråk kallar för att knyta sociala band.

hur. De ger också riktlinjer för hur resultaten från dialogen skall användas och hur återkoppling skall ske. Ofta skiljer man på två typer av dialoger. En handlar om politikens dialog med invånarna (den så kallade
medborgardialogen) och en handlar om tjänstemännens dialog med
användarna av de tjänster som den offentliga sektorn är tänkt att tillhandahålla (den så kallade brukardialogen). Medan den förra blir ett
viktigt inspel till vad som skall göras handlar den senare mer om hur
detta skall göras.
Framtagning av principer och riktlinjer för dialogers utformning och genomförande är viktigt men de måste hela tiden utvecklas i takt med
uppnådda resultat och vunna erfarenheter från tidigare dialoger. Några principer för dialog kring varför saker och ting skall göras utarbetas
sällan. De principer för medborgardialogen som många kommuner ut-

Den medskapande medborgardialogens
teori

arbetat omfattar vanligtvis inte värdet av dialogens kvalitativa innehåll
för den sociala sammanhållningen. Inte heller vikten av att skapa ett
arbetssätt och en dialogkultur som finns till hands för att hantera komplexa frågor eller den betydelse som politisk delaktighet spelar för lokal
samhällstillit. Principerna tydliggör vanligtvis inte heller vilka kriterier
som rimligtvis måste gälla för att medborgardialogen skall upplevas
som meningsfull. Dialog har därför många gånger i praktiken helt enkelt kommit att handla om de tillfällen då politiker och tjänstemän har
någon form av kontakt med medborgarna för att informera om eller
inhämta synpunkter på någonting som redan har hänt eller som planeras ske (så kallad akutdialog). Medborgardialogprojektet inom Sveriges
Kommuner och Landsting har i en rad olika skrifter påpekat att en medborgardialog värd namnet måste handla om en fråga som är påverkningsbar. Medborgardialog handlar inte om att informera om beslut
som redan är fattade. Erfarenheterna visar att det i sådana fall är bättre
att inte genomföra någon dialog (Sveriges Kommuner och Landsting
2011a, 2012a).

III:6 - Föreläsning
Frågan om komplexa samhällsfrågor
- medskapande medborgardialog
https://youtu.be/g5d7jbNRmZc

Alla dessa former av samtal har sin betydelse. Informationsspridning
är väsentligt för att stå emot lokal ryktesspridning. Konsultation är nöd84

Alla samtal och alla kontakter med medborgarna kan emellertid inte
betraktas som dialog i ordets egentliga betydelse och i den bemärkelse som det används i denna forskningsstudie. Sveriges Kommuner och
Landsting har genom sitt medborgardialogprojekt definierat dialog som
en form av delaktighet som förutsätter ett ömsesidigt utbyte av tankar,
åsikter och idéer. Medborgardialog handlar om ett gemensamt lärande
där man tillsammans resonerar sig fram till alternativa lösningar med
betydelse för samhällets utveckling. Denna definition ligger nära forskningslitteraturen som därutöver brukar betona vikten av att deltagarna
i en dialog inte har någon klar agenda, utan är öppen för att ta till sig
och låta sig påverkas av andras argument (Bohm, 1996, Buber, 1988,
Isaaks, 1999). Risken är annars stor för att den lärande dialogen, istället
för att bejaka det reflexiva lärande utifrån olika perspektiv som det var
tänkt ifrån början, begränsar sig till att utbilda medborgarna i någonting som de anses behöva veta, utifrån den kommunala förvaltningens
eller de politiskt förtroendevaldas tolkningsföreträde och problemformulering. De perspektiv som då kommer fram påverkar inte det aktuella beslutsfattandet, utan ligger i bästa fall till grund för ett framtida
mer långsiktigt handlande. Många som deltar i dialogen ser därför inte
att deras perspektiv kommer till användning. De upplever följaktligen
att dialogen inte spelar någon roll. Så här uttrycker sig en deltagare i en
medborgardialog i en av Sveriges kommuner:

Erfarenheterna från SKL:s medborgardialogprojekt, som pågått runt
om i landet sedan 2006, pekar entydigt på vikten av att inte inleda dialog med medborgarna om frågan som är föremål för diskussion inte är
påverkningsbar. Då skapas förväntningar som om de inte infrias kan ge
upphov till stor frustration. Det finns dessvärre många exempel på hur
en dåligt förberedd dialog med oklara syften och förutsättningar bidragit till att förvärra en redan konfliktfylld situation.

”Vi lyssnar väldigt mycket i våra medborgardialoger, men i slutändan blir
det mest en önskelista som någon annan bedömer. Det är budgetutrymmet
som gäller och man har liksom inte något rejält inflytande.” (Adler 2015 sid
53).

re och medborgare synonymt. Flera regioner, landsting och kommuner

Medborgarnas inflytande upplevs många gånger som skenbart, då
tjänstepersonernas handlingsutrymme villkoras av stadsdelsnämndernas budget och kommunens principer för resursfördelning.

att begreppet medborgardialog är bredare än invånardialog i det att

Box III:3:2
Vem är medborgare i medborgardialogen
En viktig fråga som inställer sig är vem som skall betraktas som medborgare i medborgardialogen. Inom statsvetenskapen brukar begreppet medborgare knyta an till det nationella medborgarskapet. Det gör
det vanligen inte när det gäller medborgardialog. Här brukar man bortse ifrån medborgarskapets strikta juridiska bemärkelse. En av anledningarna till detta är att medborgardialogens uppgift är att komplettera
och stödja den representativa demokratin och underlätta medborgarnas delaktighet också mellan valen. I Sverige krävs inte medborgarskap
för rösträtt i kommunala och regionala val. För icke EU-medborgare
räcker det med att vara folkbokförd på orten i tre år. I kommunala dialogsammanhang används därför ibland lite olyckligt begreppen invånahar valt att tala i termer av invånardialog. Andra regioner, landsting och
kommuner talar i sin tur i termer av medborgardialog och avser med
begreppet medborgare de som bor, vistas och arbetar i eller har varaktiga relationer med staden. Sveriges Kommuner och Landsting menar
det ofta handlar om att involvera fler än dem som bor i det geografiska
området. Det kan handla om en rad olika aktörer som har varaktiga
kontakter med området, exempelvis unga som går i kommunens sko-

”Det faktum att tjänstepersoner besitter en position att bedöma huruvida
underifråninitiativ överensstämmer med en på förhand beslutad budget,
innebär att maktförhållanden mellan tjänstepersoner och medborgare ter
sig oförändrade under medskapandeprocessens gång.” (Adler 2015 sid 93).

lor, näringsidkare som driver verksamhet och anhöriga till de som bor
på kommunens äldreboende. Det är också sällan som kommuner i di-
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beslut (Lindholm, Oliveira e Costa, Wiberg, 2015). Litteraturen varnar
för att människor genom den lärande dialogen förvandlas från politiska
subjekt till följsamma politiska objekt (Olofsson, 2015).

alogsammanhang använder begreppen som en tydlig skiljelinje mellan
invånare och medborgare där begreppet invånare även avser personer
som inte har svenskt medborgarskap och som därför inte är att betrak-

Tillsammans med Sveriges Kommuners och Landstings uppmaning
(SKL, 2015c) att inkludera resurssvaga grupper i samhället, motverka
politisk exkludering av alla grupper och aktivt verka för allas rätt till delaktighet och inflytande, gör detta förhållande det angeläget att bredda
betydelsen av begreppet dialog ytterligare något. En sådan mer inkluderande form för medborgardialog kan också, mot bakgrund av vår
tids stora samhällsomdaning, med sin ökade heterogenitet och sociala
polarisering, medföra krav på andra former och metoder för dialog än
vad många hittills varit vana att arbeta med. I nästa avsnitt skall jag
introducera begreppet medskapande medborgardialog som ett sätt
att uppnå dessa viktiga ambitioner och de nya krav som samhällsfrågornas ökande komplexitet och den sociala hållbarheten ställer. I appendix redogör jag senare ytterligare något för det teoretiska ramverk
som ligger till grund för den medskapande medborgardialogens olika
användningsområden.

ta som svenska medborgare i en strikt juridisk mening. På regional och
kommunal nivå är det särskilt viktigt att så många som möjligt av de
som bor, vistas eller arbetar kommer till tals och kan få sin röst hörd.
Sveriges Kommuner och Landsting betonar härvidlag också vikten av
att inkludera resurssvaga grupper i samhället, motverka politisk exkludering av alla grupper och aktivt verka för allas rätt till delaktighet och
inflytande (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015c).

Erfarenheterna från de medborgardialoger som genomförts runt om i
landet har under senare år medfört en djupare förståelse av begreppet
dialog. Med hjälp av David Bohm (1996), som tillhör en av de mest inflytelserika teoretikerna i ämnet, betonar exempelvis Göteborgs Stads
Sociala Resursförvaltning på sin hemsida vikten av att se på de kvalitativa aspekterna och på dialogarbetet som en form av förtroendeskapande och relationsbyggande samtal mellan berörda parter. Framför
allt uppmärksammas den nya förståelse kring frågan som dialogen kan
medföra, det vill säga dialogens lärande aspekt.
Det är naturligtvis av största vikt att inte uppfatta dialog som ett sätt
att övertyga den andra om sin egen åsikt. Ofta finns det ingenting som
är rätt eller fel, utan människors uppfattningar om förhållningssätt till
olika frågor beror ofta på rådande maktordningar, olika erfarenheter
och perspektiv. Dialog handlar om ett gemensamt utforskande och lärande kring frågan (Bohm, 1996, Buber, 1988, Isaacs, 1999, Back, 2007).
Samtidigt visar erfarenheterna på det faktum att den lärande medborgardialogen alltför ofta i praktiken visat sig ske utifrån makthavarnas
tolkningsföreträde. Tvärtemot sina avsikter kan den lärande dialogen
därigenom snarare förstärka rådande maktstrukturer och förhållanden. I värsta fall kan den lärande dialogen medvetet användas för att
tillförsäkra sig om medborgarnas medansvar för obekväma politiska
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Medskapande medborgardialog i
praktiken

Naturligtvis handlar det ytterst om en fråga om makt. Alla sociala relationer präglas av olika maktordningar (Flyvbjerg, 1998). Det gäller
också för samverkan mellan myndigheter och medborgare och mellan
olika medborgargrupper. Det är en viktig uppgift för samtalsledaren
att under en medborgardialog synliggöra och hantera liknande maktordningar (Bherer, Gauthier & Simard, 2017). Detta kan komma att
underlättas om makthavarna har en insikt om att samhällsfrågornas
ökade komplexitet kräver en förändrad syn på makt och dess utövning.
Maktutövning börjar alltmer bli en fråga om makt till någonting istället
för makt över någonting. För att beslutsfattarna skall få tillgång till tillräckligt med makt för att kunna genomföra politiska beslut måste de
själva bemäktigas. Ett sådant bemäktigande kan enbart ske genom att
beslutsfattarna delar med sig av makt. Erfarenheter visar att de, genom
att låta människor bli delaktiga i beslutsfattandet, själva då stärker sin
legitimitet. Det är av denna anledning som jag själv valt att använda
mig av begreppet medskapande medborgardialog för att beskriva en
arbetskultur som, genom det sätt på vilket medborgardialogen utformas och genomförs, gradvis strävar efter att få till stånd mer jämlika
maktförhållanden.

III:7 - Föreläsning
Kollektiv reflektion kring medborgardialog och medskapande
https://youtu.be/mYNMnQsyzAs

Den ökade komplexiteten och den heterogenitet som präglar samhällsutvecklingen gör det än viktigare att få med olika medborgargruppers
erfarenheter och förhållningssätt vid utformning av olika åtgärdsförslag. Deras iakttagelser och tolkning av pågående samhällsförändring
är viktiga för själva problemformuleringen, samt för att förstå varför saker och ting behöver göras (Back, 2007). Eftersom komplexa samhällsproblem per definition är i ständig förändring, krävs också stor flexibilitet vid genomförandet av beslutade insatser. När beslutade åtgärder är
klara att genomföras kan ofta problemens orsaker, karaktär och uttryck
ha förändrats jämfört med när den första problemidentifieringen gjordes.

Medskapande (co-creation) handlar om att på lika villkor vara delaktig
i hela processen, från formulering av de problem som skall åtgärdas
till identifiering av åtgärder, genomförande av uppgjorda handlingsplaner och utvärdering och återkoppling av resultat (Adler 2015, KAIROS
2016). Härigenom blir de aktörer som deltar i arbetet också delaktiga i
och ansvariga för de resultat som uppnås. Ytterst handlar det om kunskapssyn och om vikten av att kombinera faktakunskap med mer erfarenhetsbaserad kunskap (Abrahamsson 2015a). Det handlar också om
människosyn. Att tro på människors vilja och förmåga att samarbeta
med andra, att bidra till samhällsutvecklingen och om att se dem som
subjekt och inte enbart som objekt (Sennett 2012).

Detta förhållande ökar kraven på att berörda medborgare deltar i själva
görandet, vid genomförandet av åtgärdsprogrammen och att de tar ett
delat ansvar för resultaten. Det är också ofta under själva görandet som
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olika hinder för åtgärdernas genomförande konfronteras, kan synliggöras och hanteras. Anledningen till att det gemensamma görandet är så
viktigt handlar också om den kunskap om varandra, och det förtroende
för varandra, som kan skapas när människor som tidigare inte känner
varandra närmare börjar göra någonting tillsammans och därtill skall
ta gemensamt ansvar för resultatet. Ett sådant förtroendeskapande arbete har ofta visat sig vara av en avgörande betydelse för dialogprocessens hållbarhet och resultat (Abrahamsson, 2015a).

Det svenska språket använder begreppet medskapande för att beskriva
samtliga dessa fem olika moment. På engelska används olika begrepp
som försöker fånga in olika aspekter av medskapandet. För identifiering och formulering av själva problemet används vanligen begreppet co-initiate. Identifiering och fastställande av åtgärdsprogram kal�las ofta för co-design medan själva upprättandet av en handlingsplan
brukar benämnas co-production (Polk, 2015). För att beskriva själva genomförandet används begreppet co-implementation medan begreppet
co-evaluation står för gemensam uppföljning och utvärdering av upp-

Box III:3:3 Medskapandets olika moment och syfte

nådda resultat. Enligt en genomgång av hur dessa begrepp används i
forskningen, sammanblandas de ofta och någon större faktisk skillnad

Medskapande handlar om möjligheter för människor som berörs av ett

mellan dem framkommer inte. Trots det finns det en viktig skillnad och

kollektivt problem att förstå om och varför det behöver åtgärdas, att

det är att co-creation mer kan kopplas till medborgardeltagande redan

kunna påverka vad som då skall göras, på vilket sätt det skall göras och

i initiativfasen och även i utformning av vad som skall göras och hur,

av vem. Som framgår av nedanstående figur kan medskapandet där-

medan co-production mer kan kopplas till medborgardeltagande först i

med delas in i fem olika moment. Det handlar om att vara delaktig vid

implementering och genomförande (Adler, 2015, KAIROS, 2016). Imple-

(1) problemformulering, (2) identifiering av åtgärdsprogram, (3) upprät-

menteringsforskningen betonar vikten av co-creation och co-design för

tande av handlingsprogram, (4) genomförande och (5) uppföljning.

att minska risken för teorifel och programfel (Bengtsson, 2013). Den vikt
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syfte är kartlagt. Frågor som vad dialogen förväntas bidra med, och hur
det är tänkt att dess resultat skall användas, blir helt avgörande för hur
dialogarbetet skall läggas upp, inte minst när det gäller att avgöra vilka
medborgare som skall delta. Därutöver visar erfarenheterna också på
risken för att ”moderna” dialogmetoder blir så genomtänkta och utstuderade att formen tar över från innehållet som därmed fragmenteras
och snuttifieras. Metoderna riskerar härigenom, tvärtemot sina avsikter, att bli försåtliga i det att de kan invagga deltagarna i känslan av att
alla kommer till tals, medan ingenting av värde egentligen blir sagt och
att allt förblir som förr (Abrahamsson et al., 2016).

som implementeringsforskningen lägger vid co-production och co-implementation handlar om att undvika implementeringsfel, det vill säga
att åtgärderna inte genomförs som tänkt, även om åtgärdsprogram och
handlingsplaner väl speglar de politiska besluten. Resonemanget illustreras med hjälp av ovanstående figur.

Det är när medborgardialogen syftar till att bli så inkluderande som
möjligt - när den strävar efter jämlika maktförhållanden och att tillsammans med medborgarna definiera problemet, identifiera och tillsammans ansvara för genomförandet av beslutade åtgärder - som vi kan
prata i termer av medskapande medborgardialog. Det är alltså handlingen – själva görandet – som utgör den medskapande medborgardialogens väsentligaste skillnader i förhållande till andra former av dialog.

Den metod som kommer till bäst användning för att genomföra dialog beror också på frågornas karaktär och innehåll. Dialogens form och
metod beror även på antalet deltagare och deras inbördes relationer,
liksom på deltagarnas erfarenheter och kunskaper i ämnet. Dessa förhållanden kan bara avgöras från fall till fall och kräver att dialogarbetet
föregås av en noggrann analys av dialogens förutsättningar. Metoder
för dialoger skall därför endast uppfattas som olika instrument, som i
olika sammanhang passar mer eller mindre bra för att nå fram till själva syftet med dialogen. Inga metoder kan kompensera för de negativa
resultat som uppstår om deltagarna inte lever upp till de krav som ställs
på närvaro, vilja till samtal, att förstå och lära, samt på klarhet om dialogens syfte och hur resultatet är tänkt att användas.

Former för medskapande
medborgardialog
Det syfte med den medskapande medborgardialogen, som särskilt uppmärksammas i denna forskningsstudie, handlar om att hantera komplexa samhällsfrågor genom en så inkluderande politik som möjligt.
Det handlar om att skapa förutsättningar för att sen förutsättningslöst
- och utifrån deltagarnas egna förutsättningar, erfarenheter och värdegrunder -tillsammans definiera problemen, att identifiera åtgärdsförslag och om att gemensamt ta ansvar för åtgärdernas genomförande.

Många dialoger tillkommer ofta spontant utifrån att någonting har hänt
eller att några beslut skall fattas, vilket gör att det känns viktigt att informera medborgarna eller att inhämta deras synpunkter. Till skillnad från
denna form av ”akutdialog”, handlar den medskapande dialogen mer
om ett förhållningssätt och om en arbetskultur. Vid genomförandet av
dialogen blir det därför många gånger viktigare att se till att så många
olika perspektiv på och förhållningssätt till den problematik som skall
diskuteras får likvärdig plats och möjlighet att belysas och att dialogen
blir så inkluderande som möjligt. Dialogens för- och efterarbete visar
sig ofta vara av helt avgörande betydelse för dialogens resultat. Jag skall
alldeles strax få ytterligare anledning att återkomma till detta.

Till följd av förstärkt medvetenhet om vikten av politisk delaktighet och
dialog har utbudet av kurser och workshops kring olika dialogmetoder
på senare tid ökat markant. Det kan handla om allt från så kallad ”open
space”, cafédialoger, ”walk and talk”, trygghetsvandringar etcetera. Det
är naturligtvis angeläget att identifiera former för möten och samtal
som kan bryta maktordningar och underlätta för alla att komma till tals.
Vi borde dock uppmärksamma de erfarenheter som betonar vikten i att
välja form och metod för medborgardialogen först efter att dialogens
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Den andra fasen handlar om att ta kontakt med och lyssna in de olika perspektiv på frågan som de berörda medborgarna har, liksom att
stämma av och komplettera perspektiven tillsammans med de parter
som är tänkta att också delta i själva dialogarbetet. Därefter påbörjas
under en tredje fas en gemensam reflektion kring och problematisering
av dessa perspektiv tillsammans med samtliga deltagare i dialogarbetet. Strävan under denna fas är att såväl komma överens om dialogens
syfte och upplägg, som att under den gemensamma reflektionen och
problematiseringen identifiera sammanfallande perspektiv och gemensamma intressen hos parterna.

Medskapande medborgardialog handlar därför betydligt mer om arbetskultur och förhållningssätt än om själva metoderna för dialogens
genomförande. Viktigare än att diskutera metoder blir därför att se vilka olika perspektiv och aspekter som måste få plats och belysas för att
dialogen skall nå fram till sina syften och därtill bli så inkluderande som
möjligt (Abrahamsson, 2015d). Det är i den bemärkelsen som jag i nedanstående figur försöker illustrera den medskapande dialogen genom
att tala i termer av den medskapande medborgardialogens olika faser.

Den medskapande medborgardialogens fem faser
Den medskapande medborgardialogen bygger idealt på fem olika faser. Den första förberedande fasen handlar om att noggrant diskutera igenom dialogens syfte, förutsättningar och utformning. Vilka är de
berörda aktörerna, hur är dialogens resultat tänkta att användas och
vilka resurser står till förfogande i form av tid, personal och ekonomi?

Målsättningen med liknande förtroendeskapande och relationsbyggande åtgärder är att från början skapa en tillräcklig social tillit och trygghet
i gruppen, så att deltagarna kan känna sig helt bekväma. Sådan tillit och
trygghet visar sig ofta utgöra en nödvändig förutsättning för att dialogen skall uppnå förväntat resultat. En sådan mer förtroendeskapande och konsensusinriktad fas blir speciellt angelägen om föreliggande
meningsskiljaktigheter och motsättningar har medfört uttalade konflikter mellan parterna redan innan dialogarbetet inleds. Som mer utförligt
kommer att diskuteras i samband med att jag i senare avsnitt tar upp
frågan om dialogens roll vid värdegrundskonflikter, kan det nämligen
finnas flera anledningar till att denna fas, i ett senare skede, också bör
innehålla mer konfronterande inslag med syfte att bemäktiga parterna
(Kunda, 2001, Abrahamsson, 2003b, 2006). Det gäller inte minst i situationer som förutom av värdegrundskonflikter också präglas av ojämlika maktförhållanden. Vid liknande situationer blir det särskilt viktigt att
synliggöra förekommande meningsskiljaktigheter, något som kräver
stor tillit och trygghet i gruppen. Frågan som måste redas ut är om deltagarna, sådana meningsskiljaktigheter till trots, åtminstone kan identifiera sammanfallande intressen på längre sikt när det gäller målbilder
och visioner om framtiden som gör att det känns angeläget att fortsätta
dialogen.
Utifrån sådana långsiktigt sammanfallande intressen är syftet med den
påföljande fjärde fasen att tillsammans identifiera de åtgärder som
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behöver genomföras på kort sikt och utifrån detta utforma en handlingsplan med en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar. Här blir det
återigen viktigt att också synliggöra och samtala om hur eventuellt förekommande avvikande uppfattningar och nej-röster skall hanteras.
Först därefter kan parterna börja agera och få någonting att hända, det
vill säga att påbörja arbetet med att implementera de gemensamma
handlingsplanerna. Slutligen följer ytterligare en femte, och nog så viktig, fas som handlar om att analysera och utvärdera de erfarenheter som
gjorts och de resultat som uppnåtts. Vilka åsikter kom fram, av vem och
hur skall dessa och deras bakomliggande motiv tolkas? (Lundvall 2010).
Därtill kommer den viktiga uppgiften med att återkoppla och informera berörda aktörer om vad som framkommit under dialogen och om
vilka beslut som fattats. Denna återkoppling är speciellt viktig för att
möjliggöra för de aktörer som känner sig utestängda och exkluderade
från beslutsprocessen att öka sin tilltro till samhället och det politiska
systemet.

Poängen med att dela in den medskapande medborgardialogen i olika
faser är att bereda samtalstid för att problematisera de olika perspektiv
som förs fram. Det visar sig annars ofta i praktiken att det är lätt att hasta förbi frågan om meningsskiljaktigheter, målkonflikter och maktstrukturer. En för ändamålet klart specificerad fas gör det också lättare för
samtalsledarens ansträngningar att vara lyhörd för och lyfta fram de
eventuella ”nej-röster” som finns i rummet, ofta hos de mer resurssvaga parterna, utan att upplevas som partisk och förlora sitt förtroende
och sin legitimitet som processledare (Lewis, 2008, Mindell, 2014). Det
är i sammanhanget viktigt att konstatera att processledaren aldrig kan
förhålla sig ”opartisk” (i bemärkelsen frånvarande) när det gäller att följa de målsättningar och spelregler som satts upp för dialogen - och som
under en av de inledande faserna diskuterades igenom med de olika
deltagarna. Däremot är det oerhört viktigt att processledaren inte går
någon annans ärende utan förhåller sig ”neutral” (i bemärkelsen opartisk) i förhållande till de argument som deltagarna för fram, liksom till
de konkreta resultat som dialogen producerar när det gäller åtgärdsprogrammens innehåll och utformning (Hellquist & Westin, 2015).

Den medskapande dialogens viktiga för- och
efterarbete

Ofta tar någon av parterna initiativ till dialog för att få en förändring
till stånd av något förhållande som utgör någon form av bekymmer. I
samband med att jag i tidigare avsnitt redogjorde för olika förändringsteorier, diskuterade jag också kring under vilka omständigheter som
det politiska manöverutrymmet för ett sådant förändringsarbete blir
som störst. Även om resonemanget fördes på en hög abstraktionsnivå,
och kunde upplevas svårt att praktiskt använda, hjälper liknande tankegångar oss att identifiera de ingångar till samtal (entry-points) som förväntas kunna ge dialogen störst chans att producera resultat. Det finns
inte kapacitet att driva alla frågor och deltagarna sparar mycket energi
på att välja de som är mest angelägna och mogna för samtal. Delar av
forskningslitteraturen talar här om det mogna ögonblicket för dialog
(the ripe moment) (Zartman, 1989). När sådana problemområden identifierats är det viktigt för parterna att förbereda sig ordentligt. Frågan
som måste besvaras, för att dialogens potential skall kunna utnyttjas,
gäller vilket syfte man har med dialogen och varför, det vill säga på vil-

Den medskapande dialogens olika faser beskriver en idealtyp av dialog.
Det är en sinnebild för hur den medskapande dialogen kan äga rum.
I verkligheten följer samtalet ytterst sällan denna ordningsföljd utan
hoppar lite hit och dit mellan de olika faserna, speciellt när det gäller de
uttalat interaktiva faserna (fas 2,3 och 4). Såväl process- som samtalsledaren spelar en mycket viktig roll för att den medskapande medborgardialogen skall bli så inkluderande som det var tänkt, inte minst när
det gäller att se till att alla kommer till tals och att samtliga faser och
aspekter i någon form kommer med i samtalet. Kraven på samtalsledaren blir speciellt stor vid vertikala relationer med ojämlika maktrelationer. Erfarenheterna visar också, inte minst från det civila samhället,
hur behoven av en särskild samtalsledning minskar i takt med att en
medskapande arbetskultur växer fram. Samtalsledarens roll bör alltså
bli mindre framträdande desto längre tid som dialogarbetet pågår och
ju mer förtroende som byggts upp mellan de olika deltagarna.
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ket sätt och till vad man tänker sig kunna använda resultaten. Svaren
ger upphov till en rad nya frågor vars svar också noggrant bör tänkas
igenom. Vad krävs för att man skall kunna nå fram, vilka medborgare är
berörda och vilka är det speciellt viktigt att få med i samtalen? Vikten av
ett motsvarande efterarbete kan inte nog betonas. Hur skall man förstå
och förhålla sig till det som parterna förde fram under samtalet med
tanke på vem som förde fram tankarna, på vilket sätt och i vilket sammanhang? Vilka aspekter av det som framkom känns viktigt att man tar
med sig in i nästa samtalsrunda, för att bena ut ytterligare eller för att
använda som en klangbotten för fortsatta samtal? (Lundell, 2010).

gruppers och sociala rörelsers och organisationers initiativ ”underifrån”.
Erfarenheterna visar att det många gånger råder såväl stor misstänksamhet som handfallenhet från myndigheters och förvaltningars sida
när det gäller hur man skall förhålla sig till en sådan inbjudan (Abrahamsson, 2006, Olofsson, 2015). Misstänksamheten kan många gånger
bero på att mottagarna av en sådan inbjudan till dialog underifrån känner osäkerhet när det gäller såväl den inbjudande partens representativitet och lokala förankring som den tänkta dialogens syfte och former
(Widehammar, 2015). Till de svårigheter som föreligger, när det gäller
att avgöra inbjudarens legitimitet och lokala förankring, kommer att
många medborgargrupper som upplever sig exkluderade från möjligheter att påverka samhällsutvecklingen, och som saknar mer tillitsfulla
kontaktytor med myndigheter och beslutsfattare, ibland kan använda
sig av metoder för att få en dialog till stånd som upplevs som främmande. Det kan handla om dialogframtvingande konfrontationer med hjälp
av demonstrationer och civil olydnad eller dialogfrämjande provokationer genom att på till synes spektakulära sätt försöka synliggöra några
av de olika missförhållanden som man anser råder (Eriksson, 2015).
Handfallenheten hos makthavarna kan bero på att man helt enkelt är
rädd för att hamna i situationer som man själva inte kontrollerar och
kunnat förbereda sig inför. För att stärka det politiska systemets legitimitet också hos de grupper som känner sig utestängda från inflytande
över samhällsutvecklingen och de beslut som påverkar deras vardagsliv, är det emellertid viktigt att liknande initiativ underifrån tas tillvara.
SKL:s nätverkssamarbete och utbildningar i konflikthantering är ett exempel på hur förtroendevalda, liksom förvaltningars tjänstepersoner,
kan finna möjligheter till att träna sig i att hantera liknande situationer.

Medborgarnas initiativ till medborgardialog
Ovanstående redogörelse för den medskapande medborgardialogens
olika faser beskriver främst medborgardialogens former när initiativ till
dialogen kommer uppifrån; från myndigheter, kommunal förvaltning
eller politiskt beslutande instanser. Såväl SKL:s ”styrkarta” och handbok
för dialog, som de flesta kommuners principer och riktlinjer, tillhandahåller värdefullt stöd för dialogarbete ur ett sådant ”uppifrån”-perspektiv.
Som tidigare diskuterats är det härvidlag inte bara viktigt att i förväg
fastställa syftet med dialogen och hur resultaten är tänkta att användas.
Inbjudan måste också formuleras och komma tilltänkta parter till del på
ett sätt som underlättar deras deltagande i medborgardialogen. Därtill
kommer vikten av att dialogen genomförs på ett sätt som är ändamålsenligt och att resultatet av dialogen återkopplas och kommer allmänheten till del. För att dialogen skall bli lika inkluderande som tänkt, kan
detta många gånger visa sig vara en grannlaga uppgift och innebära
större utmaningar än vad initiativtagarna tänkt sig.
En än större utmaning kan emellertid, trots allt, många gånger föreligga för myndigheter och politiskt beslutande instanser när det gäller att
acceptera inbjudan till dialog som tillkommit genom olika medborgar-
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Maktdelning i praktiken

Det råder sedan länge emellertid en bred enighet om att medborgardialogen inte handlar om någon direktdemokrati, utan mer skall uppfattas som någon form av habermasiansk deliberativ samtalsdemokrati
och utgöra ett komplement och ett stöd till den representativa demokratin, inte minst för att öka människors tillit och det partipolitiska representativa systemets legitimitet. Ett sådant förhållningssätt medför
samtidigt en knepig balansgång när det gäller hur medborgardialogen
skall undvika partipolitisk rivalitet och samtidigt bidra till att förstärka
de politiska partiernas roll. Tre utmaningar är speciellt viktiga att hantera för att den medskapande dialogen också i praktiken skall komma
till tänkt användning och inte upplevas som mindre meningsfull och
rentav bli kontraproduktiv.
Den första utmaningen består i att föra in resultatet från den medskapande dialogens nätverkssamarbete i det partipolitiska representativa
systemet. Hur skall resultaten, och de olika perspektiv som kommer
fram under medborgardialogprocessen, kanaliseras in i det representativa politiska systemets styrningsprocesser - och vilket inflytande skall
medborgardialogens resultat få över det politiska beslutsfattandet?
Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan de politiskt förtroendevalda och
den kommunala förvaltningens tjänstepersoner? (Montin & Granberg,
2013).

III:8 - Gästföreläsning
Medborgardialog i den politiska styrningen: Kjell Åke Eriksson
https://youtu.be/2vP77S5pYXo
Den övergångsperiod vi befinner oss i, från den nationalstatsstyrda
epoken in i en mer nätverksbaserad organisationsform - samt de komplexa samhällsproblem som hör utvecklingen till - ökar behoven av en
medborgardialog samtidigt som utvecklingen ställer den inför svåra utmaningar (Young, 2000, Cruikshank, 1999). En stor utmaning som diskuterats i tidigare avsnitt gäller vikten av att förändra synen på makt
och på maktutövning så att en maktdelning mellan de parter som ingår
i dialogen skall bli möjlig. Därtill kommer problemet, som jag också tidigare diskuterat, att makthavarna många gånger upplever att dialog och
medskapande står i motsättning till den representativa demokratin.
Det finns bland annat en utbredd, och inte helt obefogad, rädsla för att
medborgardialog i praktiken bara skall innebära att det är de redan resursstarka som kommer till tals och att medskapandet, tvärtemot sina
avsikter, ytterligare förstärker deras inflytande.

Den andra utmaningen består i att föra in resultatet från den medskapande dialogens nätverkssamarbete i förvaltningens löpande och
reguljära verksamhet och mer hierarkiska linjeorganisation, i syfte att
överskrida kortsiktiga och enstaka insatser och genom institutionalisering möjliggöra en mer långsiktig hållbarhet. Ett sådant införlivande
med förvaltningens ordinarie verksamhet är också viktigt för att möjliggöra någon form av ansvarsutkrävning.
Den tredje utmaningen består i att hantera den otålighet som många
gånger präglar det civila samhället om att någonting skall hända snabbt
- i förhållande till den kommunala förvaltningens och myndighetsutövningens mer långsamt malande byråkratiska och demokratiska kvarnar (Hall, 2015). För att medborgarna efter en tid inte skall tappa sitt
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engagemang och sina energier för frågan blir det viktigt att synliggöra,
förklara och motivera avståndet mellan det civila samhällets krav på
snabba beslut och förvaltningens behov av tid för regelstyrd handläggning (Abrahamsson 2006).

Under det första steget kommer medborgare och politiker genom
medborgardialog överens om medborgarbudgetens övergripande syfte, dess finansiella omfattning (vilka budgetmedel som står till förfogande) och vilken typ av innehåll och insatser det kan bli frågan om. Det

Medborgarbudget

handlar om att besluta om vilken typ av aktivitet som medborgarbudgeten är tänkt att handla om utifrån en diskussion om varför denna akti-

Frågan om medskapande, maktdelning och medbeslutande är speciellt viktig för att gradvis skapa det ömsesidiga förtroende mellan olika
parter som den sociala tilliten och den sociala hållbarheten kräver. Den
diskussion som förs i flera kommuner runt om i landet, kring införandet
av någon form av medborgarbudget, är intressant härvidlag och skulle
kunna utvecklas till att bli exempel på hur sådana förtroende- och tillitsskapande åtgärder skulle kunna komma till stånd. Medborgarbudgeten
skulle därutöver också kunna bli till illustrativa exempel på hur vi kan
bemöta de utmaningar vi står inför, när det gäller att hantera komplexa
samhällsfrågor på ett sätt som kan möta de krav som den socialt hållbara utvecklingen ställer. Arbetet med medborgarbudget gör det också
möjligt för de resultat som skapas genom medskapande medborgardialog att kanaliseras in the representativa demokratiska systemet för
ställningstagande och politiskt beslutsfattande.

vitet är viktig. Här blir det alltså en fråga om att staka ut ramarna för de
förslag som medborgarna och olika medborgargrupper kan lämna in,
med hänsyn tagen till medborgarbudgetens syfte. Beslut fattas också
under detta första steg om hur arbetet med inlämnandet av förslagen
skall gå till, likaså om hur omröstningsförfarandet skall genomföras.
Under det andra steget börjar olika idéer om möjliga aktiviteter och
insatser växa fram och förslagen börjar ta en konkret form. Den kommunala förvaltningen låter under ett tredje steg de olika förslagen
genomgå en teknisk prövning för att bedöma dess genomförbarhet,
därtill genomförs en mer detaljerad kostnadsberäkning tillsammans
med en analys av förväntade effekter (en så kallad ”feasibility study”).
När denna prövning av inkomna förslag är genomförd meddelas medborgarna om vilka förslag förvaltningen vill gå vidare med och varför
de bedömer att dessa förslag är intressanta. Information lämnas också
om vilka övriga förslag som inkommit och varför dessa bedömdes som

Box III:3:4
Medborgarbudgetens olika steg

mindre intressanta.
När tiden för att lämna in förslag gått ut, och efter det att den kom-

I allmänhet är det den representativa demokratins uppgift att fatta be-

munala förvaltningen gjort en teknisk utvärdering av vilka av de inläm-

slut om huruvida en medborgarbudget skall införas. Sättet att arbeta

nande förslagen som är genomförbara och till vilken kostnad, bjuds

med medborgarbudget, sedan de politiskt förtroendevalda fattat beslut

medborgarna under ett fjärde steg in för att tillsammans med för-

om detta, varierar utifrån de förhållanden och de demokratiska tradi-

slagsställarna, berörda politiker och tjänstemän diskutera igenom de

tioner som finns lokalt. Utifrån erfarenheter från Porto Alegre i Brasilien

olika förslag som gått vidare. På denna nivå av medskapande handlar

presenteras nedan exempel på hur arbetet med medborgarbudget kan

det om att fånga upp olika perspektiv på vad som skall göras och varför

gå till och vilka olika steg som ofta brukar ingå. Exakt hur stegen utfor-

detta skall göras - för att mer konkret ta ställning till hur detta skall gö-

mas beror på de förhållanden och de erfarenheter som råder lokalt. I

ras. Syftet med en sådan diskussion är att genom omröstning välja vilka

Sverige arbetar såväl några svenska kommuner som SKL:s Medborgar-

förslag som skall utföras och fastställa en prioriteringsordning. Det är

dialogprojekt utifrån sina erfarenheter på ett lite annorlunda sätt.

under detta fjärde steg som omröstning bland medborgarna och de oli94

måga att göra rätt saker på rätt sätt. Därmed bidrar de också till att öka
det politiska systemets legitimitet. Erfarenheterna visar på att arbetet
med medborgarbudget får medborgarna att uppleva att medborgardialogen blir en dialog värd namnet, genom de möjligheter som uppstår till
att göra budgetarbetets resursfördelning genomskinligt och påverkbart
- såväl när det gäller resursfördelningens omfattning som inriktning.
Det är dessa förhållanden som gör att den medskapande budgeten i
delar av forskningslitteraturen beskrivs som ett viktigt instrument för
att ”demokratisera demokratin” (Roussopoulos & Benello, 2013). Införandet av en medborgarbudget utgör också ett exempel på den form av
medbeslutande som medborgardialogprojektet inom Sveriges Kommuner Landsting avser med sitt femte steg på sin dialogtrappa.

ka förslagsställarna äger rum, när det gäller hur de olika förslagen skall
prioriteras i förhållande till varandra.
Det är under ett påföljande femte steg som det blir de förtroendevalda
politikernas uppgift att fatta beslut om vilka av de inlämnade förslagen
som skall genomföras. När dessa politiska beslut är fattade meddelas
medborgarna om vilket av de framförda förslagen som kommer att genomföras.
Under ett sjätte steg sker ett fördjupat beredningsarbete där förvaltningen tillsammans med berörda förslagsställare utarbetar åtgärdsoch handlingsplaner för genomförandet.
Under ett sjunde steg börjar handlingsplanerna att genomföras tillsammans med de berörda medborgarna och under ett avslutande åttonde
steg informeras medborgarna, efter det att förslagen är genomförda,
om de resultat som uppnåtts och vilka erfarenheter som vunnits.

Medborgarbudgeten används alltså till att göra någonting med medborgarna och inte någonting för medborgarna. Budgetarbetet utgör
också en lärandeprocess för deltagarna om demokratins nödvändiga
byråkrati och handläggningstid. Ett sådant förhållningssätt inkluderar
frågan om makt och utgår ifrån att makt inte är något nollsummespel.
Det handlar här om att samtliga beslutsnivåer delar med sig av makt till
medborgarna när det gäller att bestämma vad som skall göras och hur.
Även om medborgarbudgeten ofta begränsar sig till en mindre del av
investeringsbudgeten visar erfarenheter från arbetet med den medskapande budgeten att arbetet med en medborgarbudget underlättar
tillgången till de kontaktytor med olika befolkningsgrupper som de förtroendevalda politikerna är så beroende av att utveckla för att förstärka
såväl sin egen legitimitet som tilltron till det lokala demokratiska systemet i sig (Fung & Wright, 2003). Såväl de politiker som fattat beslut om
medborgarbudgetens införande som de som deltar i medborgarbudgetens utformning och resursallokering förstärker härigenom sin egen för-

Erfarenheterna från de försök till medborgarbudget, som gjorts på olika håll i landet, visar på att den medskapande medborgarbudgeten
många gånger avgränsats till att handla om hur medborgarna föreslår
att en viss summa pengar skall användas som av kommunstyrelsen anslagit för ett visst ändamål. Det kan handla om att snygga till en park
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eller att rusta upp ett torg eller att iordningsställa ett kulturhus. Detta
kan förvisso vara ett viktigt sätt att påbörja arbetet med medskapande
budget och att tillägna sig viktiga erfarenheter från dess möjligheter
och hinder. Samtidigt visar forskningserfarenheterna från olika exempel på medborgarbudget som genomförts internationellt hur medborgarbudgeten, genom att begränsas till sådana enskilda aktiviteter, inte
tillåts tillvarata den potential till lärande och till att fördjupa demokratin
som den bär på - och som det ursprungligen var tänkt att den skulle kunna bidra till (Fung & Wright 2003). Forskarna pekar härvidlag på
vikten av att införliva medborgarbudgeten i kommunens normala och
årliga budgetarbete, genom att göra delar av budgetbesluten tillgängliga för inflytande från kommunens medborgare (Allegretti & Herzberg,
2004, Allegretti, 2013). Härigenom skapas en kontinuerlig process där
kommunens medborgare gradvis får lära sig att se till kommunens allmänna intresse och inte bara till sina egna behov och särintressen.

och den ökade användningen av sociala medier har i hög grad bidragit
till ökade möjligheter till förstärkt samverkan mellan såväl enskilda engagerade samhällsmedborgare som olika medborgargrupper och sociala rörelser (Bjereld och Demker, 2016).
Det föredömliga härvidlag vore att använda sig av en medborgarbudget i det sociala hållbarhetsarbete som så många kommuner runt om i
Sverige har inlett under senare tid. Framgången i ett sådant socialt hållbarhetsarbete kommer nämligen att till stora delar bero på förmågan
att omfördela materiella resurser mellan såväl olika socioekonomiska
grupper som mellan olika bostadsområden. Ett medskapande medborgarbudgetarbete kan förväntas öka medborgarnas kunskap om och
förståelse för de olika prioriteringar vid resursfördelning som det sociala hållbarhetsarbetet kräver. Erfarenheterna från användningen av
medborgarbudget visar också på dess betydelse för att förstärka den
sociala tilliten mellan olika samhällsgrupper (Fung & Wright, 2003)
Nedanstående två exempel där det kan lämpa sig speciellt väl att använda sig av medborgarbudget för att öka medborgarnas inflytande,
handlar om utformningen av en social investeringspolitik och om renoveringen av miljonprogrammen för de kommuner och landsting där
sådan renovering är aktuell.

Social investeringspolitik
I samband med vår tidigare diskussion om innehållet i en socialt hållbar stadspolitik påpekades faran med att enbart sträva efter att öka
säkerhet med hjälp av stängsel, ökad kontroll och kameraövervakning.
Ett sådant förhållningssätt riskerar att förvandla sociala och politiska
problem till polisiära frågor. Istället påvisades vikten av att komplettera
sådana åtgärder med främjande och förebyggande insatser. Forskning
visar också på hur tidiga insatser märkbart kan reducera de kostnader som uppstår för att hantera problem i framtiden, när de väl hunnit
utvecklas till att bli akuta. Även polisforskning visar på hur främjande
och förebyggande arbete från polismyndighetens sida skapar sociala
relationer med de boende i området som ökar polismyndighetens legi-

Dessa erfarenheter stämmer väl överens med de som Sveriges Kommuner och Landsting tillgodogjort sig genom sina pilotprojekt (Sveriges
Kommuner och Landsting 2012c). Medborgarbudget öppnar upp för
samverkan mellan olika medborgargrupper som anses vara av stor vikt
för arbetet med den sociala sammanhållningen och hållbarheten. Den
senaste tidens snabba utvecklingstakt inom informationsteknologin
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timitet och reducerar kostnaden för brottsbekämpning (Briken & Eick,
2014, Fassin, 2013, Blennermark, 2014).

investeringspolitikens inriktning och utformning. Därvidlag skulle medborgarnas intresse av att delta i problemformuleringen och i identifieringen av åtgärder kunna stimuleras – vilket också skulle öka deras möjligheter till att bidra med sin kunskap om de lokala förhållanden som
råder.

Forskningsresultaten aktualiserar betydelsen av att införa någon form
av social investeringspolitik, där sociala insatser uppfattas och bokförs i
kapitalbudgeten som en investering istället för som en kostnad i driftsbudgeten (Abrahamsson, 2012a, Malmökommissionen, 2013). Flera
kommuner undersöker därför det utrymme som finns inom existerande regelverk för en sådan bokföreningsteknisk åtgärd, samt för möjligheten att införa någon form av social investeringsfond. Avsikten är att
möjliggöra avskrivningstider för sociala insatser, något som redan förekommer inom området för investeringar i fysisk infrastruktur, och därutöver göra det möjligt för kommunala överskott från ett bokföringsår
att fonderas och överföras - för att användas till sociala investeringar
under nästkommande budgetår (Box III:1:7).

Renovering av miljonprogrammen
Medborgarbudgetens relevans och användningsområde, när det gäller att bidra till att demokratisera demokratin, återfinns inte bara inom
den offentliga sektorn. Medborgarnas delaktighet har också aktualiserats för en rad kommunala och privata företag, inte minst inom bostadssektorn.
Ett illustrativt exempel i sammanhanget är den förestående renoveringen av miljonprogrammen. Det finns flera olika skäl till detta. Det första
skälet har att göra med arbetsmarknadens utveckling och det sätt på
vilket visstidsanställning och ökade krav på flexibilitet och rörlighet i en
ökande utsträckning minskat arbetsplatsens betydelse för samhälleligt
engagemang. Det ständigt minskande medlemskapet i våra fackföreningar talar härvidlag sitt tydliga språk. Samtidigt visar flera studier på
hur människors samhällsengagemang knyts allt hårdare till bostadsmarknaden och bostadsområdet. Här visar forskningen på hur det
också i Sverige börjar bildas ett tredje rum för att föra politiska samtal bortom köksbordet och arbetsplatsen (Listerborn & Nilsson, 2015).
Miljonprogrammens förestående renoveringar ger även möjlighet att
minska många medborgares känsla av att vara utestängda från att delta i det beslutsfattande som berör förhållanden med stort inflytande
över vardagslivet. Dialog och medskapande med de boende blir här
viktiga byggstenar. Inte minst handlar det om att komma överens om
renoveringsarbetets och standardökningens önskvärda omfattning.

Med tanke på behoven av medskapande för att identifiera och hantera
komplexa samhällsfrågor, liksom behoven av att införa främjande och
förebyggande åtgärder för att förstärka social tillit och minska riskerna
för social oro, blir det speciellt intressant att koppla införandet av en
sådan social investeringspolitik till någon form av medborgarbudget,
där kommunens medborgare får möjligheter att påverka den sociala

Det andra skälet till varför bostadsområdets vikt för demokrati och politiskt delaktighet har ökat beror på förändrade migrationsmönster. Det
faktum att människor i allt större utsträckning befinner sig i rörelse har
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paradoxalt nog förändrat platsens betydelse. Platsen består inte bara
av ett rum i en fysisk bemärkelse utan också av mening. Människans
identitet påverkas av platsens identitet som de är med och skapar (och
skapas av) (Giddens, 1991). Hur man upplever platsen speglar sålunda
de sociala strukturer som platsen präglas av. Detta med att människor
ständigt är på väg någonstans har i och för sig ibland reducerat intresset för att engagera sig i samhällsutvecklingen på nationell nivå, samt i
mer övergripande politiska frågor. Däremot visar olika undersökningar
hur människor som är i rörelse likafullt behöver ett hem att komma
hem till och känna trygghet i och därför också gärna engagerar sig i den
lokala samhällsutvecklingen. Bostadsområdet blir här en viktig politisk
arena för engagemang och samhällelig tillhörighet (Kings, 2011, Listerborn & Nilsson, 2015).

Det första förhållandet handlade om det sätt på vilket vår tids stora samhällsomdaning flätat samman det lokala med det globala och
medfört framväxten av ett mer heterogent samhälle, ökad social polarisering och nya värdegrundskonflikter, inte minst mellan generationer. För att undvika social oro och våldsamma sociala konflikter måste
därför innebörden av den sociala hållbarheten, liksom innehållet i de
värdegrunder på vilken den vilar, ständigt vara föremål för förhandling
mellan olika befolkningsgrupper (Tilly, 2003, Sen, 2006). Det andra förhållandet beror på det politiska landskapets förändring, en ökad individualisering och inte minst en minskad samhällelig förmåga till social
ingenjörskonst, där människor betraktas som objekt och inte som subjekt. De komplexa samhällsproblem som följer i omdaningens spår kan
bara formuleras tillsammans med dem som berörs och det är också
de som berörs som kan identifiera lämpliga åtgärder och se till att de
genomförs på det sätt som det var tänkt.

Ett nytt medskapat samhällskontrakt

Dessa två viktiga anledningar till att demokratisera demokratin har genom den pågående samhällsomdaningen har förstärkts av ytterligare
några omständigheter som har sin klangbotten i en mer uttalad humanistisk grundsyn. De berör frågan om vilket samhälle vi vill ha och
på vilka grundpelare som ett nytt samhällskontrakt skall vila. Genomförandet av Agenda 2030 har aktualiserat nödvändigheten av ett samhällskontrakt som medger det aktiva medborgarskap som krävs för att
människor fullt ut under kollektivt ansvar för de olika prioriteringar av
olika åtgärder och insatser som alltid krävs, skall kunna tillvarata sina
livschanser. Den individuella behovstillfredställelsen måste sålunda vägas mot den kollektiva samhällsnyttan. Medborgare är inte enbart kunder utan främst just medborgare.

En av de viktiga slutsatser som kan dras från denna forskningsstudie
är att kraven på en socialt hållbar samhällsutveckling främst kan mötas
genom en förstärkt och utvidgad demokrati. Vår tids samhällsomdaning har inneburit att allt fler människor upplever en bristande förmåga
när det gäller möjligheter att påverka de beslut som inverkar på deras
vardagsliv (Altvater, 2015). Det demokratiska underskott som uppstått
i övergången mellan det westfaliska nationalstatsprojektet, med sina
mer hierarkiska former för samhällsstyrning, och det postnationella
samhället, präglat av partnerskap och nätverksstyrning, har ytterligare
förstärkt behoven av att vitalisera demokratin (Brown, 2015). I urbana
miljöer handlar det bland annat om rätten till staden, om medborgarnas
rätt att delta i beslutsfattandet som rör själva skapandet av stadsrummet liksom rätten att till fullo kunna utnyttja detta stadsrum (KAIROS,
2016). En medskapande dialog och en medskapande medborgarbudget har i denna forskningsstudie angetts som exempel på hur en sådan
utvidgad, fördjupad och vitaliserad demokrati skulle kunna komma till
stånd. Forskningsstudien har främst pekat på två förhållanden som aktualiserar vikten av en sådan demokratisering av demokratin.

För den framväxande globala rättvise- och miljörörelsen har frågan om
den hållbara utvecklingens innebörd och villkor medför att frågan om
människosyn och hennes aktörskap också kommit att bli allt viktigare
(Wennerhag et al., 2006, Malm, 2007). Miljöfrågornas ökande betydelse
och de krav som ställs på ekologisk balans kan inte bara hanteras med
hjälp av institutionella och strukturella förändringar. De kräver också
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förändring av människors beteenden och attityder. Människors känsla
av delaktighet och samhörighet stärker härvidlag hennes förmåga till
att ta ett större kollektivt ansvar för samhällsutvecklingens och medborgarnas väl och ve. Sammantaget har detta medfört att stora delar
av rättvise- och miljörörelsen utvecklats från att omfatta en mer passiv liberal-individualistisk syn på medborgarskapet, till att tillägna sig
en mer aktiv civil-republikansk syn där frågan om delaktighet och samhällelig tillhörighet kommit högt upp på dagordningen (Delanty, 2000,
Dobson, 2007b). Ett aktivt medborgarskap anses vara en nödvändighet för den samhällsförändring som eftersträvas. Den civil-republikanska synen innebär därför också en viss förskjutning av fokus från individuella rättigheter till ett kollektivt ansvar. Den globala rättvise- och
miljörörelsens olika grenar (Fraser, 2011, della Porta, 2013) driver sina
krav på att demokratisera demokratin utifrån en humanistisk grundsyn
som bygger på såväl människors rättigheter till som dess skyldigheter
att verka för ett aktivt medborgarskap. På motsvarande sätt har samhällsforskningen under senare tid också visat ett ökat intresse för de
diskussioner som härvidlag förs på olika håll runtom i världen kring ett
ekologiskt medborgarskap (exempelvis Lund University Centre for Sustainability Studies).

på de platser där de vistas. Situationen blir också problematisk för
myndigheter på de platser där människor vistas, eftersom staten inte
längre kontrollerar vem som befinner sig på nationens territorium och
inte kan planera för att hantera de olika behov av samhällstjänster som
människor - som de facto bor, arbetar eller vistas i landet - har i form av
bostäder, hälsovård och utbildning (Popoola, Listerborn & Alwall, 2013).

Parallellt med denna diskussion har villkoren för en lokalt socialt hållbar
utveckling över tid också alltmer kommit att förknippas med tillgången
till mänskliga rättigheter. Som jag påvisade i tidigare avsnitt har dessa
i sin mer strikta juridiska bemärkelse traditionellt kopplats till staten
vilket ytterligare fördjupat vikten av att reda ut medborgarskapets betydelse i en värld där det lokala alltmer flätats samman med det globala och statens roll förändras. För närvarande har människors rätt till
mänskliga rättigheter i praktiken begränsats till medborgerliga rättigheter och som endast gäller de medborgare som har tillerkänts juridisk
status, det vill säga medborgarskap (Lindberg 1999, Lundberg 2010).

Som diskuterades i tidigare avsnitt är det viktigt att inte fastna i ett alltför legalistiskt perspektiv på frågan om mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter finns för att vi pratar om dem, skriver om dem och debatterar dem. Det är på lokal nivå som denna diskursiva praktik växer
fram och det är här som erfarenheter skapas och segrar skördas som
också gradvis kan förstärka lagstiftningen och dess tillämpning. Genom
att föra in aspekter som ännu inte är riktigt uppnådda, men som är filosofiskt och etiskt/moraliskt eftersträvansvärda, kan den begreppsliga
maktbalansen och de normer som råder utmanas till förmån för de olika befolkningsgrupper som berövats sina rättigheter, och som känner
sig diskriminerade och orättvist behandlade (Eriksson et al., 2016). Som
jag tidigare också redogjorde för återspeglas denna logik även i FN:s
globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) liksom i den ”New Urban Agenda” som utarbetats inom ramarna för UN-Habitat.

Utvecklingen har medfört ett allt större intresse hos samhällsforskare,
kulturgeografer och urbansociologer att diskutera förutsättningarna
för ett urbant medborgarskap som utgår ifrån och bygger på invånarnas ”rätt till staden” (Andrén 2007). Begreppet ”rätten till staden” myntades av den franske filosofen Henri Lefebvre, baserat på hans studier
av urbaniseringen i Frankrike under 60-talet. (Lefebvre, 1996, Harvey,
2012, Schmid, 2012 citerad i Isemo, 2015). Enligt Lefebvre tillhör rätten
till staden de som bor i staden och består i huvudsak av två delar: rätten att delta i beslutsfattande som rör skapandet av stadsrummet och
rätten att till fullo kunna få utnyttja detta stadsrum. (Lefebvre i Purcell,
2002, citerad i Isemo, 2015). Rätten till staden har över tid följaktigt blivit en stark paroll för urbana sociala rörelser världen över, även om det
finns en stor spännvidd i hur begreppet används.

Under vår tids stora samhällsomdaning har deklarationen om mänskliga rättigheter därmed alltmer kommit att förlora i verkningsgrad på
grund av att många människor saknar medborgarskap i de länder och
99

Logiken knyter också an till diskussionerna om städers möjligheter att
krediteras som en ”Human Rights City”. Grundtanken med sådana städer är just att dess medborgare och lokala myndigheter, utifrån sina
respektive vardagslivserfarenheter, deltar i en sådan diskursiv praktik
där det erbjuds möjligheter till ett ständigt pågående och reflekterande
samtal om vad mänskliga rättigheter är, vilka konkreta former de tar sig
på den plats där de vistas och hur de skulle kunna förstärkas. Bakom
denna strävan står flera sociala rörelser, inte minst nätverket ”rätten till
staden”. Under senare år har arbetet med Human Rights Cities aktualiserats och förstärkts till följd av städers allt ökande betydelse, liksom
dess ojämna utveckling och de utmaningar de står inför när det gäller
den sociala hållbarheten (Davis, Gammeltoft Hansen & Hanna, 2017).

de europeiska värden som utifrån ett europeiskt sammanhang, genom
kolonialismen och den västerländska samhällsvetenskapen spridits
världen över. Forskningen visar härvidlag på att digitalisering och informationsteknologins utveckling skapat en ny typ av sociala nätverk som
på olika sätt och utifrån olika intressen binder territoriellt utspridda
gemenskapsgrupper samman över stora geografiska områden. Detta
kan tänkas ge utrymme för en ökad medvetenhet och kunskap om den
värld som finns ”därute”, samt underlätta framväxten av ett kosmopolitiskt perspektiv som, trots sin starka lokala förankring, också motiverar människor att ta ansvar för sitt världsmedborgarskap (Archibugi &
Held, 1995, Beck, 2005, Kemp, 2005, Wirtén, 2009, Giuffre, 2013).

Platsens betydelse och framväxten av en gemensam
välfärdssektor

De diskussioner som litteraturen för, om vad ett urbant medborgarskap
skulle kunna tänkas innebära, är också intressant i en svensk kontext med tanke på att den svenska modellen och dess sociala kontrakt gått
ur tiden och att de mänskliga rättigheterna även här börjat förlora i
verkningsgrad till följd av den stora samhällsomdaning som pågår. De
erfarenheter som kan tillgodogöras från det tidigare omnämnda samarbete som SKL tillsammans med Raoul Wallenberg Institutet har inlett
på Lunds kommun för att mot bakgrund av de krav som ställs undersöka förutsättningarna för att bli ackrediterad som en ”Human Right City”
kan härvidlag komma att spela en stor roll som guide för andra intresserade svenska kommuner.

Frågan om ett nytt samhällskontrakt hänger också ihop med platsens
ökande betydelse som nod i de globala produktionsnätverken. Dessa
nätverk påverkar platsen på många olika sätt. Med en hög generaliseringsgrad finner vi platser som, av olika anledningar, blir intressanta
för kommersiella investeringar och som växer såväl befolkningsmässigt
som rent fysiskt/geografiskt. Vi finner också platser som marginaliseras
inom den globala ekonomin och följaktligen avfolkas. Alldeles oavsett
i vilken av dessa båda riktningar platsen ifråga rör sig har utvecklingen
skapat sammanfallande intressen hos politiska och ekonomiska makthavare att värna och stärka den sociala hållbarheten; något som i sin
tur understryker behovet av ett nytt samhällskontrakt. Samtidigt finns
det mycket som talar för att ett sådant samhällskontrakt inte på samma
sätt som tidigare kommer att kunna baseras på den offentliga sektorns
åtagande, när det gäller tillhandahållandet av de välfärdstjänster på vilket samhällskontraktet bygger. Anledningen till detta rör inte bara de
minskade praktiska och finansiella förutsättningar för social ingenjörskonst. Som tidigare påpekats finns det ett ökat behov av medskapande medborgardialog tillsammans med medborgarna när det gäller att
definiera samhällsnyttans mer generella innebörd, med hänsyn också
tagen till behovet av speciellt riktade insatser anpassade efter enskilda
individers behov.

Framväxten av ett samhällskontrakt på lokal nivå, utifrån de olika förhållanden som råder lokalt såväl i kommunens tätorter som på dess
landsbygd, skulle kunna medge den demokratisering av demokratin och
det aktiva ”medborgarskap” som såväl en social hållbar stadsutveckling som en socialt hållbar landsbygdsutveckling ställer krav på. Även
om ett sådant samhällskontrakt måste bygga på de förhållanden som
råder lokalt är det viktigt att dess juridiska ramverk medger utrymme
för en kontinuerlig anpassning av bakomliggande värdegrunder till de
samhällsförändringar som pågår globalt. Dessa värdegrunder behöver,
som jag diskuterade i tidigare avsnitt, tillåtas bli mer universalistiska än
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I takt med att grunden för många människors identitet börjar bli flytande, och också ofta mer territoriellt förankrad, ser vi exempel på hur
människor sluter sig samman i mindre gemenskapsgrupper för att tillgodose sina behov av säkerhet (genom ökad grannsamverkan), utveckling (genom att bilda kooperativ) och rättvisa (genom att ägodela och
delta i så kallad ”crowd funding”) (Albert, 2004, Raworth, 2017). Som jag
tidigare diskuterat i del II, börjar en gemensam sektor växa fram som
genom sina mer informella trygghets- och försörjningssystem utvecklats till att bli till det komplement som krävts när den offentliga sektorns
moderna institutioner inte längre når ut till olika landsändar, bostadsområden och invånargrupper på samma sätt som tidigare.

heten för individen att ta tillvara sina individuella egenskaper och livschanser. Durkheim såg hur den arbetsdelning och specialisering som industrialiseringen medförde både ökade det individuella utrymmet och
samtidigt skapade ett ömsesidigt beroende mellan människor genom
att de bytte tjänster och varor med varandra. Det resulterade i en ”organisk” solidaritet som trots individuell frihet höll samhället samman.
Det sociala problem, som enligt Durkheim fick sin lösning genom industrialiseringen, var detsamma som Polanyi varnade för betydligt senare
i sitt klassiska verk (1944), nämligen att det kollektiva medvetandet och
bygdegemenskapens territoriella identitet alltför mycket hade kommit
att bygga på kollektiva sociala kategorier (”vi” versus ”dem”). Detta medförde en risk för att bygdegemenskapen kunde bli alltför trångsynt och
främlingsfientlig.

Utvecklingen leder tankarna tillbaka till den samhörighetsekonomi
(Hydén, 1980, 1983) som präglade samhällen och deras ömsesidiga bytessystem före den industriella revolutionen (Polanyi [1944], 2001, Hettne, 1995). Som jag diskuterade i forskningsstudiens del I, beskrev Karl
Polanyi hur denna revolution kom att medföra att marknadsekonomins
utbredning över tid bröt ner denna samhörighetsekonomi. Denna utveckling valde Polanyi att beskriva i termer av en första rörelse. Den, i sin
tur, gav upphov till en motrörelse. Denna motrörelse som Polanyi beskrev i termer av en andra rörelse, uppstod spontant till följd av att alltfler människor började kräva politikens återkomst. De hade drabbats av
marknadsekonomins tillkortakommanden när det gällde att ersätta de
sociala relationer som brutits ned, vilket gjort dem mycket sårbara för
omdaningens negativa effekter. Den tyske sociologen Fernand Tönnies
tillhörde de forskare som beskrev denna nedbrytning av samhörighetsekonomi och bygdegemenskap (gemeinschaft) i dystra och negativa
termer (1887). Hans syn på övergången till den nya samhällsformation
som industrialiseringen medförde (gesellschaft) kom därmed att skilja
sig väsentligt från den franske sociologen Emile Durkheim som i sin avhandling några år senare (1893) presenterade en betydligt ljusare syn
på denna samhällsomdaning (Asplund, 1991, Giuffre, 2013).

Såväl svensk som internationell forskning visar på att Sverige undvek
den nationalistiska samhällsutveckling som denna risk medförde på lokal nivå under 1920- och 1930-talets ekonomiska kris i Europa. Socialdemokratins framgång, att genom sin vision om ett välfärdssamhälle
förena kapitalism och demokrati, anses ha gett upphov till den form
av statsindividualism som gjorde det möjligt att undvika en sådan återvändsgränd (Berman, 2006, Berggren & Trägårdh, 2015).
Idag finns det oroande tecken på att den offentliga sektorns tillbakadragande, frånvaron av en stark politisk framtidsvision och framväxten av en gemensam informell välfärdssektor utifrån en territoriellt baserad identitet utgör några av de faktorer som också i vår tid riskerar
att medföra en motsvarande trångsynt och främlingsfientlig utveckling
(Andersson, 2014, Bauman, 2017, Elmbrant, 2015, Lööw, 2004, Schön,
2014). Som tidigare nämnts visar emellertid samtidigt forskningen på
hur digitalisering och informationsteknologins utveckling skapat en helt
ny typ av sociala nätverk som på olika sätt och utifrån olika intressen
binder samman territoriellt utspridda gemenskapsgrupper över stora geografiska områden. Detta skapar helt andra förutsättningar idag
jämfört med tidigare för medvetenhet och kunskap om den värld som
finns ”därute”. Omsorgen om nära och kära, varhelst på jorden de råkar

Durkheim visade på hur samhörighetsekonomin och dess kollektiva
normer för vad som ansågs rätt och riktigt allvarligt begränsade möjlig101

befinna sig, gör det helt enkelt mer naturligt för människor att också ta
ett visst ansvar för sitt världsmedborgarskap (Giuffre, 2013).

utsträckning svaren skyldig. De tilltagande behoven av att säkerställa
människors mänskliga rättigheter på platser där de befinner sig, även

Städer, inte minst genom sitt gränsöverskridande nätverkssamarbete,
spelar en stor roll för att tillhandahålla de stödjande strukturer som
är nödvändiga för att den framväxande gemensamma sektorn, och
det samhällskontrakt på vilket den vilar, skall kunna utvecklas med en
sådan kosmopolitisk blick (Beck, 2005, Katz & Nowak, 2018). Även om
forskningen diskuterar frågan om det nya samhällskontraktet, och formerna för medborgarskapet, i urbana termer är det viktigt att vi inte
begränsar frågan till traditionella stadsgränser. Urbanisering medför
att städer växer, gränsdragningar förändras och det blir allt svårare att
skilja på stad och land (Sancton, 2008). Forskningen börjar tala i termer
av den ”rurbanisering” som pågår som en konsekvens av att gränserna mellan stad och land håller på att suddas ut (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2017). I ett svenskt sammanhang bör därför
frågan om ett nytt samhällskontrakt på lokal nivå ta sin utgångspunkt
i den kommunala nivån, och i ett samhällskontrakt som inkluderar befolkningen såväl i tätorter som på landsbygden. Detta är också en förutsättning för att upprätthålla de samband mellan stad och land som den
hållbara utvecklingen obönhörligen kräver.

om de saknar formellt juridiskt medborgarskap, medför därför ett antal forskningsfrågor som behöver redas ut ytterligare. En sådan forskningsfråga handlar om relationen mellan delaktighet och rättigheter.
Delaktighet medför rättigheter men behöver också själv grundas i rättigheter för att komma till stånd. Därtill inställer sig frågan om vem som
skall kunna göra anspråk på rättigheter, vad räknas som delaktighet
och hur länge skall människor vistas på orten för att bli rättighetsbärare. Slutligen kommer frågan om relationerna mellan ett lokalt och ett
nationellt medborgarskap, inte minst när det handlar om vem som skall
besluta om vilka rättigheter och skyldigheter som skall gälla för medborgarskap på olika nivåer. Ett urbant (lokalt) medborgarskap måste
baseras på någon form av föreställning om vad som krävs (skyldigheter)
för att få tillgång till en viss uppsättning rättigheter. Detta förhållande
reser ytterligare en rad viktiga forskningsfrågor som måste utredas. Inte
minst vilken typ av samhällskontrakt som fordras för ett urbant (lokalt,
kommunalt) medborgarskap och vilka parterna är. Hur skulle ett sådant samhällskontrakt förhandlas fram, under ledning av vem och hur
skulle det upprätthållas? Svaren på dessa frågor ligger sedan till grund
för ytterligare en forskningsfråga som måste redas ut, som gäller den

Box III:3:5
Urbant samhällskontrakt – exemplet Montreal

nog så viktiga frågan om rättigheternas behov av - och principer för fi-

Frågan om medborgarskap, rättigheter och samhällskontrakt utifrån

former av lokala medborgarskap som kan tjäna som utgångspunkter

nansiering (Hallin, 2015). Flera nordamerikanska och europeiska städer
(New York, San Francisco, Paris & Barcelona) har tagit initiativ till olika
för ett sådant forskningsarbete utifrån de förhållande som råder lokalt

ett urbant och lokalt perspektiv är lika omfattande som angelägen. Tankarna har funnits länge (UNESCO 2009), har tagit stort utrymme inom

(Kimble,2013).

forskningen (Smith & McQuarrie, 2012) och har genom tilltagande flyk-

En av de många städer som utformat ett bindande kontrakt mellan sta-

tingströmmar under 2015 fått förnyad aktualitet Mannheim, 2016), inte

den och dess medborgare, och som reglerar parternas rättigheter och

minst under World Urban Forum i Kuala Lumpur 2018.

skyldigheter, är Montreal i Kanada. Medborgarna har definierats i sin

Vilka villkor som gäller måste avgöras utifrån de förhållanden som

breda bemärkelse och omfattar alla som bor, vistas eller arbetar i staden oavsett om de är kanadensiska medborgare eller inte. Denna form

råder lokalt. Den befintliga forskningslitteraturen blir härvidlag i stor
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Demokratiserande demokrati

av samhällskontrakt skulle därför kunna tänkas utgöra en inspirationskälla för olika kommuner också i Sverige. Så här formuleras bakgrun-

Ett sådant samhällskontrakt måste tillåtas växa fram i nära samverkan
mellan stadens beslutsfattare, näringslivet, det civila samhällets representanter och samhällsengagerade medborgare. En sådan medskapande process skulle därmed kunna utgöra ett viktigt steg för att kontinuerligt utvidga, fördjupa och vitalisera demokratin i den riktning som
diskuterats i denna forskningsstudie.

den till kontraktet i Montreals medborgarstadga:

Det bör i sammanhanget uppmärksammas att delar av forskningslitteraturen redan talar i termer av behovet att demokratisera demokratin
(Gret & Sintomer, 2005, Roussopoulos & Benello, 2013, Scholte, 2011).
Härigenom vill litteraturen betona vikten av att komplettera valdemokratin med främst deltagardemokratiska inslag. Slutsatserna som kan
dras från denna forskningsstudie ger anledning att fundera över nödvändigheten att ta ytterligare något steg och undersöka förutsättningarna för ett demokratiskt system som därtill bygger och utformar liknande
deltagardemokratiska inslag på ett lokalt framförhandlat samhällskontrakt som också reglerar medborgarnas rättigheter och skyldigheter.
Det finns flera skäl till att inkludera frågan om ett nytt samhällskontrakt
i den diskussion som förs kring formerna för att demokratisera demokratin. Här skall jag uppehålla mig vid två.

Fritt översatt ur förordet: Montreal medborgarstadga om rättigheter
och skyldigheter har kommit till stånd genom ett omfattande offentligt samråd, och grundar sig på respekten för människans värdighet,
jämlikhet, integration, tolerans och rättvisa. Dessa gemensamma värderingar ligger till grund för framväxten av ansvarsfulla harmoniska och

Olika forskare pekar på det faktum att det partipolitiska systemet, och
dess demokratiska maktordning, inte uppnår önskvärd legitimitet genom att betrakta majoritetens önskningar som ett uttryck för den allmänna viljan. Folket består av en mångfald av minoriteter och även
mindretalet har rättigheter som måste respekteras (Rosanvallon, 2006,
della Porta, 2013). Detta kräver att alla medborgares representativitet
och tillgång till det politiska rummet kan säkerställas (Fraser, 2011).

skapande relationer mellan staden och dess invånare. Stadgan är den
första i sitt slag som antagits av en stor kanadensisk stad. Medborgare,
förtroendevalda, tjänstemän - vi är alla bundna samman av stadgan,
som uppmanar oss att samarbeta för att uppnå den livskvalitet vi alla
eftersträvar som Montrealbor.
Källa: Utdrag från Montreals medborgarcharter hämtad i oktober 2015
från:

Därtill kommer behoven av medskapande och gemensamt görande
för att möta de krav som hanteringen av komplexa samhällsfrågor och
den sociala hållbarheten ställer. På motsvarande sätt blir det i detta
sammanhang viktigt att uppmärksamma vikten av att leva demokrati
(Englund, 2003). Här handlar det om betydelsen av att komplettera den

(http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3036,3377687&_
dad=portal&_schema=PORTAL)
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deliberativa demokratin med olika former av deltagardemokrati för att
göra ett sådant gemensamt handlande praktiskt möjligt. Även det sätt
på vilket makt och maktutövning förändrats, till att alltmer handla om
makt till istället för makt över, gör det angeläget att tala om en förstärkt
och utvidgad demokrati i termer av en medskapad och demokratiserad
demokrati (Adler, 2015). Det blir därför viktigt att kombinera dialogen
med ett gemensamt handlande. Det är denna syn på makt som skiljer
den demokratiserade demokratin, som diskuteras i denna forskningsstudie, från vad som vanligen menas med begrepp som deliberativ demokrati och deltagardemokrati (participatory democracy).

politiska beslutsfattare och kommunal förvaltning. Även det ekonomiska beslutsfattandet behöver demokratiseras och näringslivet behöver
hitta produktionsmetoder som blir mer medskapande. Den demokratiserande demokratin, och utformandet av det nya samhällskontraktet,
inbegriper därför också arbetsmarknadens parter – det vill säga arbetsgivare och arbetstagare. Det är också här som en betydande del av förändringskraften som måste till står att finna.

Sammanfallande intresse av ett nytt medskapat
samhällskontrakt
I enlighet med vår tidigare diskussion om det politiska manöverutrymmet, kan förutsättningarna för ett sådant nytt samhällskontrakt förväntas ha ökat, till följd av sammanfallande intressen mellan arbetsmarknadens parter som de globala produktionsnätverkens fortsatta
utveckling börjat ge upphov till. Den välfärdsregim som låg till grund
för Saltsjöbadsavtalet och efterkrigstidens svenska modell byggde på
vikten av samband mellan löner och vinster, för att löntagarna skulle få
tillgång till den köpkraft som producenternas avsättning av sin massproduktion krävde (Nilsson & Nyström, 2005). Bakgrunden till dagens
sammanfallande intressen av att etablera en ny välfärdsregim står att
finna i de globala produktionsnätverkens, och därmed arbetsmarknadens, ökande krav på en arbetskraft med en tillräcklig kognitiv förmåga.
Som jag tidigare redogjort för krävs innovativ förmåga och självständigt
lärande för att klara sig i den globala konkurrensen.

Frågan om demokrati och social hållbarhet utgör två konkreta exempel
på att komplexa problem inte kan lösas en gång för alla. Alldeles oavsett
de sociala hållbarhetsplanernas innehåll är den sociala hållbarheten,
lika lite som frågan om demokrati, någonting som byggs upp en gång
för alla för att sedan anses säkerställd och färdigbyggd. Utmaningarna
är hela tiden ständigt närvarande och den sociala hållbarheten, liksom
demokratin, måste ständigt värnas genom en fortlöpande vård och
omsorg. Begreppet demokratiserande demokrati försöker fånga behovet av att hålla demokratin levande och anpassad efter de förändrade
krav som samhällsutvecklingen ställer på formerna för ett aktivt medborgarskap och tillgången till det politiska rummet. Inte minst förväntas samhällets tilltagagande individualisering (box II:4:18), tillsammans
med digitaliseringen (och den tillhörande algoritmisering) liksom ökade
möjligheter till direktdemokrati att ställa såväl det politiska (La Politique) som politiken (le politique) inför stora framtida utmaningar.

Ett sådant självständigt lärande kräver arbetskraftens medskapande.
Aktuell forskning visar på hur framgångsfaktorn många gånger utgörs av
arbetsorganisationens förmåga att utveckla kunskap och kompetenser
som inte är så lätta att kopiera (Nilsson & Nyström, 2012, Adler, 2013).
Genom att den kunskap som krävs samtidigt i allt högre grad bygger
på ”tyst kunskap”, eller på vad som kallas icke-kodifierbar kunskap, blir
den emellertid inte bara svårare att överföra till andra, utan också mer
bunden till den person som innehar den och därmed också mer rörlig
och flyktig. Arbetsmarknaden får därmed ökat behov av en frisk och
motiverad arbetskraft som kan delta i medskapandet samt en arbets-

Ett nytt samhällskontrakt, som reglerar såväl medborgarnas rättigheter
som skyldigheter, utgör en förutsättning för att medborgarna skall kunna känna sig som gemensamt delaktiga i ett större sammanhang. Innehållet i och utformningen av ett sådant samhällskontrakt och en sådan
demokratiserande demokrati utgör således viktiga forskningsfrågor för
fortsatt transdisciplinär kunskapsproduktion. Den demokratiserande
demokratin, och det samhällskontrakt som utgör dess fundament, inbegriper inte bara relationerna mellan medborgarna, förtroendevalda
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kraft som dessutom är lojal och känner samhörighet med sin arbetsplats. Med hjälp av ett sådant samhällskontrakt kan de trygghetssystem
byggas upp som krävs för att minska osäkerhetsfaktorn och kostnaderna för produktionsomställning, genom att göra det möjligt för såväl
företag som för deras anställda att bli mer förändringsbenägna. Det är
dessa förhållanden som gör att den svenska fackföreningsrörelsen står
inför ett gyllene tillfälle att lämna sin nuvarande roll som försäkringsbolag för sina medlemmar i händelse av sjukdom och arbetsbrist, till
att återigen bli till den samhälleliga förändringskraft som den spelade
under det tidigare sociala kontraktet och uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället (Nilsson & Nyström, 2012). Det medskapande och
den vertikala interaktion som krävs måste därför inte bara inkludera de
politiska beslutsfattarna och det civila samhällets representanter. Det
är av största vikt att också näringslivets beslutsfattare och fackföreningsrörelsen ingår i ett sådant medskapande om samhällskontraktets
och den medskapande demokratins förutsättningar och villkor.

förvaltningen som det etablerade föreningslivet och de gamla folkrörelserna betraktar i många fall de nya sociala rörelserna och dess mer
lösliga nätverk med större tveksamhet och ibland med stor misstro
(Abrahamsson, 2006). Denna utveckling har emellertid samtidigt ökat
det sammanhållande sociala kapitalet mellan de nya sociala rörelserna
och deras olika gruppidentiteter (bounding social capital). Forskningen kring prekariatet, vars innebörd och drivkrafter jag redogjorde för i
forskningsstudiens andra del (avsnitt 2), menar att denna ”klass i vardande” på lite sikt kommer att kunna bidra till skapandet av de sociala
krafter som behövs för den samhällsförändring som den sociala hållbarheten anses kräva (Standing, 2011, 2014). Men samtidigt som prekariatet växer sig starkare, har samhällsutvecklingen försvårat för det
sammanbindande och sammanlänkande sociala kapitalet (binding and
linking social capital) att växa fram, såväl mellan olika gruppidentiteter
som mellan olika makthierarkier. Förutsättningarna för den vertikala
interaktion och de sammanfallande intressen, som än temporära, som
jag tidigare konstaterade utgjorde en nödvändig ingrediens för önskvärd samhällsförändring, tycks för närvarande, vid en första anblick,
inte föreligga. Detta förhållande förstärker vikten för kommunalförvaltning att målmedvetet arbeta med att tillhandahålla stödjande strukturer som kan förstärka samarbetet med det civila samhällets olika delar
och göra det möjligt mer fullödigt tillvarata de resurser för en socialt
hållbar utveckling som de är bärare av.

Den svårbesvarade frågan i sammanhanget är vilka medborgare som
kan tänkas utgöra de sociala bärarna till ett dylikt samhällskontrakt och
som kan gripa det gyllene tillfället som uppstått. Dilemmat består i att
den samhällsutveckling som motiverar frågan om att demokratisera
demokratin, nämligen den pågående individualiseringen, också är den
fråga som gör det extra svårt att få ett sådant aktivt medborgarskap
till stånd. Därtill kommer det civila samhällets risk för tudelning som
jag tidigare diskuterat i samband med redogörelsen av prekariatets
framväxt i forskningsstudiens andra del (Del II). De spänningar som har
uppstått mellan det civila samhällets olika delar återfinns såväl mellan
det etablerade föreningslivet och mer lösliga nätverk som mellan gamla
folkrörelser och nya sociala rörelser. Det etablerade föreningslivet kännetecknas, liksom de gamla sociala rörelserna, av en organisationskultur och ett uttryckssätt som är relativt bekant för allmänheten. Dessa
föreningar och sociala rörelser upplevs som legitima. De politiska och
ekonomiska beslutsfattarna har lättare att relatera till en välkänd organisationskultur som talar samma språk, med en vald ledning som
vid behov också skulle kunna ställas till svars. Såväl den kommunala

Den samhälleliga tillitens ömsesidiga samband
Ett samhälles sociala hållbarhet kännetecknas av dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem. Denna förmåga ökar genom förstärkt
social tillit. Människors känsla av samhörighet och delaktighet förstärker viljan och möjligheten till att ta ett utökat kollektivt ansvar för samhällsutvecklingen. Det kan här synas som om samhället står inför en
höna-ägget situation. Det samhällskontrakt som skall tillåtas växa fram
för att utvidga demokratin och förstärka den samhälleliga tilliten (såväl
den horisontella som den vertikala), kan bara komma till stånd genom
att denna samhälleliga tillit samtidigt tillåts öka. En arbetskultur som
bygger på en medskapande medborgardialog tar oss förbi detta dilem105
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ma med sin höna- ägget situation genom att ta hänsyn till det sätt på
vilket sambanden mellan horisontell och vertikal tillit samverkar och
över tid ömsesidigt förstärker varandra.

Under senare årtionden har den syn på kunskap och de undervisningsmetoder som den brasilianske pedagogen Paulo Freire utvecklade och
så framgångsrikt använde sig av under 1950- och 1960 talen fått förnyad uppmärksamhet också i västvärlden. Det handlar inte bara om ett
tilltagande utbildningsbehov för ett ökat antal utrikesfödda medborgare som saknar tillräcklig skolutbildning för att svara mot arbetsmarknadens krav. Det handlar också om att hans metoder visat sig användbara
både för den ökade mängd svenskfödda ungdomar som saknat den
studiemotivation som krävts för godkända skolbetyg och som därför
hamnat i en alltmer utsatt situation (ofta som så kallade hemmasittare)
och för de utrikesfödda invandrare som många gånger saknar samhälleligt sammanhang och känner sig frustrerade och maktlösa. Freires
metoder har framför allt fått en förnyad aktualitet genom de komplexa
samhällsfrågor som följer med samhällsomdaningen. Dessa kräver för
att kunna hanteras medskapande med de människor som är berörda
liksom en gemensam (transdisciplinär) kunskapsproduktion där vetenskaplig teoretisk förankrad kunskap kombineras med erfarenhetsbaserad kunskap.

Som diskuterats i forskningsstudiens tidigare delar (del II), brukar svenska forskare betona den betydelse som den vertikala tilliten spelar för
den samhälleliga tilliten (Rothstein, 2003). Det handlar inte minst om
kommunala förvaltningars och myndigheters trovärdighet, effektivitet
och legitimitet hos allmänheten. Om inte denna tillit finns blir också lokalsamhälletilliten svag, det vill säga den horisontella tilliten mellan olika
medborgare. Amerikansk forskning visar, utifrån den sociala verklighet
som råder i USA, på det omvända förhållandet (Putnam, 1996, 2001).
Den som är aktiv i det civila samhällets föreningar och sociala rörelser
på lokal nivå, deltar också mer aktivt i det nationella politiska livet. Den
samhälleliga tilliten tycks alltså först och främst skapas genom horisontell tillit underifrån. Själv är jag av den uppfattningen att vår tids stora
samhällsomdaning, med sin ökade heterogenitet, sociala polarisering
och tendens till tudelning av det civila samhället, gör att Sverige närmat sig den situation som sedan flera årtionden råder i USA. Detta har
gjort det angeläget att också för svenska förhållanden komma tillrätta
med den horisontella tilliten (det vill säga bounding och bridging). Det
är därför inte tillräckligt att förstärka den medskapande medborgardialogen mellan medborgare, förtroendevalda politiker och kommunala
förvaltningar. Det är också viktigt med medborgardialog mellan olika
medborgargrupper. Det är genom en sådant förstärkt horisontell tillit
mellan det civila samhällets olika delar (bounding and bridging) som
den politiska kraften och den normativa styrkan skulle kunna bli tillräckligt stark, för att den vertikala interaktionen med beslutsfattarna
skall bli mer jämlik och tillåta en mer symmetrisk problemformulering
och identifiering av åtgärder.

Förekomsten av komplexa samhällsfrågor och vikten av medskapande
medborgardialog för att de skall kunna hanteras, har återigen aktualiserat frågan om det aktiva medborgarskapet, dess innehåll och förutsättningar. Diskussionen är gammal och sträcker sig som så många andra politisk-filosofiska frågor tillbaka till antikens Grekland. Aristoteles
förespråkade ett aktivt medborgarskap där medborgaren förväntades
att aktivt delta i politiken och på så sätt ”uppfylla” sitt medborgarskap.
Aristoteles talade om något han kallade ”civil dygd”. Vikten av att medborgaren var engagerad i det allmännas bästa. Genom att leva efter
denna princip gynnades inte endast samhället och staten, utan även
medborgaren själv. Som den sociala varelse människan är har hon ett
grundläggande behov av samhällelig gemenskap för att kunna utvecklas. Aktivt deltagande i samhället utgjorde en central beståndsdel för
livets mening och människans välbefinnande.

Den medskapande medborgardialogen blir både en horisontell och en
vertikal nödvändighet för den samhällsförändring som såväl den sociala hållbarheten som genomförandet av FN:s globala mål för hållbar
utveckling och Agenda 2030 gör anspråk på.
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Paulo Freire präglades av en aristotelisk kunskapssyn där betydelsen av
den praktiska klokheten betonas (Fronesis). Den problemformulerande
metod för lärande som Freire utvecklade stod i kontrast till den mer
traditionella katederundervisningen, bankundervisning, det vill säga
korvstoppning av kunskaper som förmedlas av någon som redan vet.
Den metod som Freire utvecklade handlade om att producera kunskap
tillsammans med deltagarna utifrån deras egna erfarenheter av den situation i vilken de befann sig. Dialogen mellan deltagarna blev här av en
fundamental betydelse. Det är mot denna bakgrund som Freires pedagogiska metoder också blir relevanta vid utformningen av den medskapande medborgardialogen liksom vid arbetet med medborgarbudget.

ma upp från den verklighet de själva var alltför nedsänkta i. Detta var
den befriande pedagogikens huvudsakliga syfte.
Freire använde sig själv aldrig av begreppet bemäktigande (empowerment) utan talade mer i termer av att underlätta för människor att ta sig
ur den verklighet som de själva befann sig i. Han betonade samtidigt att
individuell frihet inte är någonting som man får utan att den måste erövras av var och en. Paulo Freires mest kända bok, översatt till ett trettiotal språk, Pedagogik för förtryckta, handlade således såväl om individuell befrielse som om en mer övergripande samhällsförändring. I boken
lägger Freire stor vikt vid medvetandegörandets betydelse för viktiga
förhållningssätt som möjliggjorts av problematisering och reflektion och
som utgjorde två nödvändiga villkor för ändamålsenlig handling och
aktion. De förhållningssätt som Freire syftade på handlade dels om att
motarbeta den pågående avhumaniseringen och dels om att försvara
drömmen om ett nytt samhälle.

Freire såg på skolan och frågan om utbildning som ett medel för att
bemäktiga människor och ge dem självkänsla. Utbildningens innehåll
och metod för inlärning var viktig. Kunskap som inte känns relevant för
deltagarna blir svår att ta till sig, reducerar självkänslan och också inlärningsförmågan. För Freire handlade det om att tillhandahålla möjligheter för människor att utifrån den verklighet i vilken de befann sig lära
sig ett språk som gav mening åt det som de såg och själva upplevde i
sin vardag. Ett språk som gjorde det möjligt för människor att både dela
med sig av sina erfarenheter och ta del av andras berättelser. Genom
att känna igen sig i andras beskrivningar och förstå att man inte var
ensam i sina upplevelser, fick människor kraft och möjlighet att söka
kunskap om bakgrunden till de sammanhang i vilka man befann sig.
Genom att tillsammans med andra problematisera och reflektera över
de gemensamma berättelsernas innebörd och orsakssammanhang,
ökade människors medvetande tillräckligt (conscientização) för att de
också skulle våga sig på att försöka förändra sin utsatta situation och ge
sig själva möjlighet att bättre tillvarata sina livschanser och skapa sig ett
meningsfullt liv som kunde öka självrespekten. Genom att problematisera kring och sätta ord på sin upplevda situation blev det möjligt för
deltagarna att tillsammans reflektera över såväl bakomliggande drivkrafter som problemens mer allmänna, långsiktiga och övergripande
effekter. För Freire var dialogens syfte att medvetandegöra människor
och bidra till att de själva kunde få perspektiv på sin situation och kom-

Freires tankar och förhållningssätt får inte bara stor betydelse för inriktningen på och utformningen av den medskapande medborgardialogen
när det gäller att hantera vår tids komplexa samhällsfrågor. Hans tankar kring lärarens roll för deltagarnas bemäktigande och självkänsla blir
också intressant när det gäller den roll som samtalsledaren bör spela.
För Freire handlar dialog inte bara om att byta information och att tolka
denna intuitivt. Dialog handlar om att bearbeta informationen genom
gemensam reflektion av vad som sagts - och också varför det har sagts.
För läraren gäller det att försöka identifiera och synliggöra vad som
egentligen döljer sig bakom vissa uttalade tolkningar om hur verkligheten är beskaffad, vilka andra faktorer (förhållanden) som skulle kunna
tänkas utgöra viktiga drivkrafter bakom sakernas tillstånd och vad som
krävs för att göra någonting åt situationen. Lärarens inlevelseförmåga och empati är följaktligen av stor betydelse. På samma sätt måste
samtalsledaren präglas av nyfikenhet, av en förmåga att lyssna in, locka
fram och förstå andras perspektiv, liksom att aktivt verka för att övriga
deltagare också skall förstå. Samtalsledarens uppgift är främst att bidra
till en atmosfär präglad av nyfikenhet, där inga tankar är förbjudna, och
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där folk känner sig bekväma med att dela med sig av egna tankar och
berättelser. Det handlar för läraren (samtalsledaren) om att stimulera
fram fler frågor och kritisk reflektion – det goda samtalet handlar om
att hela tiden få fram nya frågor. Det tar därför egentligen aldrig slut
utan tar endast en paus då och då. Samtalsledarens roll är att underlätta det goda samtalet med hjälp av metoder som motverkar det som
kan verka hindrande, exempelvis maktpåverkan och användandet av
olika dialogstörande härskartekniker. För Freire innebar dialogunderlättande således både att motverka makt och att underlätta ett mer
jämlikt deltagande, ärlighet, omsorgsfullt lyssnande och sökandet efter
förståelse i samtalet. Samtalsledaren måste vara påläst och förberedd
på den problematik som skall diskuteras, utan att för den skull göra sig
till uttolkare för den ”riktiga problemformuleringen” och pådyvla någon
sin uppfattning om vad som är rätt eller fel. Samtidigt var Freire noga
med att poängtera att det inte bara var lärarens (samtalsledarens) kunskap om sakfrågan som gav henne eller honom legitimitet, denna legitimitet bottnade framförallt i samtalsledarens nyfikenhet på och öppna
sinnelag för andras perspektiv och tolkningar (Freire, 1972, 1974, 1992,
1998).

Gemensamt för komplexa samhällsfrågor med anknytning till social
hållbarhet och sociala förhållanden är att de ofta innehåller olika konfliktdimensioner i form av värdegrundskonflikter eller dolda maktordningar och strukturer. När det exempelvis gäller frågan om den sociala hållbarhetens innebörd, och de målkonflikter som föreligger mellan
dess olika dimensioner, kan en samhällsgrupps tolkningsföreträde utifrån sina intressen motverka långsiktig hållbarhet. Det kan exempelvis
handla om att frågan om säkerhet och skydd mot upplevda hot skall säkerställas genom övervakning, kameraövervakning och stängsel. Dessa
åtgärder sker inte sällan på bekostnad av förebyggande och främjande åtgärder som avser att bygga social tillit underifrån genom att öka
medborgarnas möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och känna en
större samhällelig tillhörighet. Motsvarande skillnader i förhållningssätt
präglar också stadsbyggnadsplaneringen. Här handlar det inte minst
om att förhindra framväxten av olika inhägnade områden - så kallade
”gated communities” avsedda för vissa mer välbärgade samhällsgrupper på bekostnad av förutsättningar till ett mer blandat boende. Även
sambanden mellan stad och land och frågan om landsbygdsutveckling
präglas av samma perspektivvariationer. Skall kommunala resurser
främst kanaliseras till vad som krävs för att skapa attraktiva tätorter
som kan dra till sig människor och investeringar - eller är målsättningen
att också lands- och glesbygdsbefolkningens behov av välfärdstjänster
och en levande omgivning skall tillgodoses?

Medborgardialogens roll vid komplexa
samhällsfrågor
Ett av de huvudsakliga skälen som framförs till att politiskt förtroendevalda och kommunala förvaltningar lägger allt större vikt vid medskapande och medborgardialog anses vara den ökade betydelsen av komplexa samhällsfrågor som följer i den pågående samhällsomdaningens
spår och som fört den sociala ingenjörskonsten ur tiden. I avsaknad av
forskningslitteratur som kartlagt och redogjort för vad vi faktiskt vet om
det sätt på vilket medborgardialog kunnat bidra till att hantera komplexa samhällsfrågor, kan det därför vara befogat med en avslutande
normativ, mer sökande (explorativ) och teoretisk diskussion kring några
områden som per definition är komplexa - och där den medskapande
medborgardialogen bedöms ha förutsättningar att bidra till att hantera
sådana komplexa samhällsfrågor.

En komplex fråga som är speciellt värd att uppmärksamma härvidlag
gäller skolans och undervisningens organisering. Frågan handlar om
försämrade förutsättningar till att behålla byskolor i sin nuvarande
form, och den överhängande risken för att de kommer att behövas läggas ned. Frågan har aktualiserats såväl av den demografiska utveckling som präglar många kommuner, där befolkningen blir allt äldre och
antalet barn i skolåldern minskar, som av den tilltagande bristen på
kvalificerade lärare. För att upprätthålla kvaliteten på undervisningen
till rimliga kostnader ser sig flera kommuner tvingade att centralisera
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undervisningen till vissa i kommunen centralt belägna skolor. Beslut
om nedläggning av vissa skolor har ofta föregåtts av ett intensivt arbete
under ledning av barn- och utbildningsnämnden, där skolans personal
och pedagogiska ledning - tillsammans med berörda tjänstemän inom
förvaltningen - gjort noggranna överväganden utifrån givna ekonomiska budgetramar. Lösningen blir ofta att barn från de orter där skolnedläggning blir aktuell skall bussas till andra skolor för att de skall kunna
erhålla samma kvalitet på undervisningen som barnen i kommunens
övriga delar.

sionsarbete och genomförandet av Agenda 2030 kan härvidlag utgöra
tillfällen som skulle kunna utnyttjas för att tålmodigt tillsammans med
medborgarna bygga upp en sådan dialoginriktad arbetskultur. Växjö
och Finspång utgör två kommuner, av flera, som börjat arbeta med införandet av Agenda 2030 på detta sätt. Flera kommuner (exempelvis
Ale, Karlskrona och Lerum) arbetar med den så kallade ”backcasting
metoden” som utarbetats vid Blekinge Tekniska Högskola att användas
som underlag vid strategisk planering för en hållbar utveckling (Broman & Robért, 2017).

Beslut om att lägga ner byskolor möter ofta stora protester. Misstänksamheten hos glesbygdsbefolkningen mot att kommunens resurser i
huvudsak slussas till centralorten är utbredd. Problemet kompliceras
ibland också av att politiska krafter försöker utnyttja situationen genom att diskreditera den kommunala politiska ledningen, öka politiskt
missnöje och polarisering. Den politiska uppgiften att hantera dessa
protester hamnar i regel på bordet hos de av kommunens politiskt
förtroendevalda som sitter i barn- och utbildningsnämnden - och som
utrett frågan utifrån de givna ekonomiska premisser som föreligger.
Komplexiteten tenderar härvidlag att förstärkas eftersom protesterna
ofta inte handlar så mycket om undervisningens kvalitet som om människors identitet, om landsbygdsutveckling och villkoren för en levande
bygdegemenskap. Detta är frågor som många gånger ligger utanför
barn- och utbildningsnämndens kompetensområde och mandat.
Komplexiteteten i sammanhanget bottnar ofta i såväl värdegrundskonflikter som rådande maktordningar med tillhörande tolkningsföreträden. För att hantera denna typ av komplexa samhällsfrågor med hjälp
av medborgardialog krävs en dialoginriktad arbetskultur som tillåtits
växa fram genom en långsiktig uppbyggnad av ett förtroendekapital
mellan beslutsfattare och berörda medborgare i kommunen. Medborgardialog, oavsett dess form, skall inte uppfattas som någon enstaka
händelse utan måste ske inom någon form av medborgarråd som regelbundet och kontinuerligt träffas för att samtala om gemensamma
problem samt riktningen på kommunens utveckling. Kommunernas vi-

Samtalen utgår många gånger från den vision som kommunfullmäktige
antagit och diskuterar vad som krävs för att visionen skall kunna uppnås. Problemet härvidlag har visat sig vara att situationen i kommunen
förändrats sedan visionen framtagits och att denna kommit att sakna
förutsättningar för att hantera de nya komplexa samhällsfrågor som
uppstått. Det är därför viktigt att låta visionen vara ett levande dokument och att det blir en uppgift för den ständigt pågående medborgardialogen att uppdatera den utifrån den samhällsförändring som pågår.
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Kommunens vision, liksom Agenda 2030, kan emellertid visa sig alltför
abstrakt för att tas som utgångspunkt för arbetet med att bygga upp en
dialoginriktad arbetskultur tillsammans med medborgarna. Ibland blir
det lättare att få till stånd en sådan process genom att utgå från en frågeställning som är mer konkret. Frågan om skolnedläggning kan vara
ett exempel på en lämplig ingång för ett sådant arbete. Den komplexitet som frågan ofta visar sig innehålla understryker vikten av att inte
bara internt inom förvaltningen och med berörd skolpersonal diskutera
igenom möjliga åtgärder, utan att också lyssna in olika perspektiv från
såväl berörda elever och föräldrar på landsbygden som berörda elever
och föräldrar vid de skolor dit det är tänkt att barnen skall bussas. För
beslutsfattarna gäller det att få hjälp med att tänka utanför boxen och
finna okonventionella lösningar. Även om det är politiken som till slut
måste fatta de avgörande besluten om hur skolan bäst skall organiseras, är det viktigt att medborgarna kommer till tals när det gäller hur
detta skall ske. Det kan finnas olika lösningar och berörda medborgare
kan komma med förslag på lösningar som ingen annan har tänkt på.

och landsbygd. Samtalen har resulterat i en rapport som till sin struktur
och pedagogiska utformning utgör ett intressant exempel på hur olika
synvändor kan utformas och som i detta fall användas som underlag
till fortsatta samtal om den hållbara utvecklingens betingelser i Region
Skåne och behovet av att tänka nytt och göra annorlunda. Rapporten:
FOKUS LANDSBYGD samspelet mellan stad och land i Det flerkärniga Skåne inleder med att problematisera kring det faktum att ”fokus i samhällsutvecklingen under lång tid legat på stadens utveckling. Staden har
kommit att stå för det viktiga och det riktiga. Staden har blivit normen
och ses som närande aktiv, självständig och kulturell, innovativ och rik
på möjligheter. Landsbygden står som en motsats och innebär periferi,
en tärande passiv bygd som är beroende och stagnerande”. Rapporten
ställer frågan ”varför ställs stad och landsbygd mot varandra?”. ”Varför
kan de inte vara sida vid sida som två likvärdiga alternativ?” En av rapportens målbilder består av att ”Storstaden är granne med den lilla byn
på landet och den flerkärniga karaktären och de goda kommunikationerna skapar dynamik och många sätt att leva på. I Det öppna Skåne
ska det gå att bo och verka både på landet och i staden”. Rapporten

Box III:3:6
Dialog om samspelet mellan stad och land i det
flerkärniga Skåne

kan laddas ner från https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/stad-landsbygd_digital.pdf

Som tidigare redogjorts för kan ett sätt föra att skapa en dialoginriktad
arbetskultur vara införandet av en medborgarbudget. Den ger möjlighet till en reell maktdelning genom att medborgarna får möjlighet till
ett konkret inflytande över utformningen av delar av kommunens investeringsbudget (Box III:3:4). Införandet av en medborgarbudget blir
speciellt intressant vid de tillfällen då kommunen fattat beslut om att
på lite längre sikt förstärka medborgarnas inkludering i samhället och
deras känsla av säkerhet och trygghet genom införandet av en förebyggande social investeringspolitik. En medborgarbudget ger medborgarna möjlighet att tillsammans formulera det specifika innehållet i de
välfärdstjänster och det förebyggande arbete som den riktade sociala investeringspolitiken avser att tillhandahålla och genomföra, liksom

Skåne har inom ramarna för arbetet med sin Strukturbild för Skåne utarbetat en broschyr ”Samspel stad och land i Det flerkärniga Skåne”
som använts som underlag för att stimulera till dialog kring hur den
fysiska planeringen kan bidra till att förbättra möjligheterna för landsbygdsutveckling och bidra till ett ökat samspel mellan regionens städer
och landsbygder liksom kring hur Strukturbild för Skåne kan arbeta vidare med frågorna (Region Skåne, 2017). Ett antal workshop har genomförts runt om i Skåne kring olika teman, som exempelvis mobilitet
och tillgänglighet, boende och miljö, näringsliv, kultur och turism samt
resurser och makt, där deltagarna kunnat diskutera utmaningar, möjligheter och olika planeringsförutsättningar för samspelet mellan stad
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de prioriteringar som behöver göras mellan medborgarnas olika typer
av behov och önskemål. Införandet av en medborgarbudget har inte
bara visat sig stärka legitimiteten hos förtroendevalda politiker. Den
har också visat sig utgöra ett viktigt sätt för att hantera ytterligare ett
exempel på komplexa samhällsfrågor - nämligen frågan om strukturell
diskriminering. Forskningen visar på möjligheten av att komma tillrätta med omedvetna fördomar och attityder genom att göra och skapa
tillsammans (kontakthypotesen). Medborgarbudgetarbetet bör därför
inte bara handla om att gemensamt besluta om medelsanvändning,
utan också om att tillsammans bidra till att genomföra de insatser som
det fattats beslut om samt gemensamt utvärdera resultatet. Medborgardialog och medborgarbudget erbjuder härigenom stora potentiella
möjligheter till fördjupad inkludering av exempelvis nyanlända.

också handla om inkludering och sociala hållbarhet i en bredare bemärkelse. Integrationsråden skulle då kunna kompletteras med ett visions-,
utvecklings- och socialt hållbarhetsråd, som förutom av lokala förtroendevalda politiker och kommunala tjänstepersoner också skulle bestå
av representanter för såväl etablerade medborgare som nyanlända. Ett
arbetssätt skulle kunna vara att knyta an till kommunens visionsarbete och sociala hållbarhetsarbete, samt till den omvärldsbevakning och
analys som sker fortlöpande hos kommunala förvaltningar runt om i
Sverige. Det specifika syftet med detta bredare förhållningssätt skulle
vara att få med nya erfarenheter och perspektiv från olika medborgargrupper i diskussionen, att stimuleras till att tänka på ett nytt och annorlunda sätt och att tillvarata den möjlighet som nyanlända ger, gällande arbetet med att sätta en global prägel på liknande styrdokument.
Arbetet med Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling skulle därigenom kunna få en intressant ”glokal” kunskapsproducerad klangbotten att utgå ifrån. Den ”ABCD” modell som tagits fram av
Blekinge Tekniska Högskola för att strukturera liknande samtal skulle
då också som framgår av nedanstående figur kunna kompletteras med
en medskapande fas ”EFGH”, där också själva visionen och den sociala
hållbarhetens innebörd blev föremål för diskussion och omprövning.

Medborgardialog för inkludering av nyanlända
Erfarenheterna från olika kommuner i landet varierar, när det kommer
till användningen av medborgardialog för att underlätta integrationsarbetet. Det finns å ena sidan på skalan exempel på kommuner som har
inrättat integrationsråd där representanter från den kommunala förvaltningen och mer etablerade delar av det civila samhällets föreningsliv tillsammans diskuterar de utmaningar som kommunen står inför
när det gäller flyktingmottagandet, men där de nyanlända själva helt
saknar representation. Det finns å andra sidan på skalan kommuner
där integrationsråd byggts upp tillsammans med nyanlända, men där
både den kommunala förvaltningen och de sedan tidigare mer etablerade medborgarna har varit dåligt representerade.
Bristen på en strukturerad samverkan och dialog mellan etablerade
svenska medborgare och nyanlända invandrare innebär inte bara att
integrationsarbetet försvåras. Möjligheten på lokal nivå går också förlorad när det gäller att skapa kunskap om globala förhållanden och de
krav som ställs på det framtida världsmedborgarskapet. En tanke värd
att pröva vore därför att något flytta fokus från integration av nyanlända till att också inkludera de mer långsiktiga utvecklingsfrågor som
kommunen står inför - genom att utvidga frågan om integration till att
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Svårigheterna med att få till stånd en sådan interkulturell samverkan
kring olika etiska värdegrunder och det framtida världsmedborgarskapets rättigheter och skyldigheter skall emellertid inte underskattas. En
bidragande faktor är det politiska landskapets förändring och människors problem med att få ihop det så kallade livspusslet. Informationsteknologins utveckling, framväxten av sociala medier och en tilltagande
individualisering har inte bara minskat människors engagemang i det
partipolitiska arbetet eller i föreningslivet (SOU 2016:85). Den sociala
samvaron tenderar alltmer att koncentreras till arbetsplatsen, skolan,
familjen och dataskärmen. Flera av de ideella föreningar som bedriver
integrationsarbete uppger att det är svårt för medlemmarna att hinna
med olika gemensamma aktiviteter tillsammans med nyanlända. Svårigheterna att mobilisera allmänheten till att utnyttja studieförbundens
erbjudande när det gäller möjligheten att få ersättning för att genomföra gemensamma kulturaktiviteter blev på många håll runt om i landet
större än väntat. På samma sätt som etablerade medborgare saknar
tid och intresse för liknande abstrakta samtal, kan nyanländas vardagsbekymmer vara av den omfattningen att liknande samvaro försvåras.
Erfarenheter visar dessvärre också på att upplevd brist på empati och
respektfullt bemötande medför att nyanlända från och till väljer att dra
sig bort från samhällets olika integrationsprojekt för att istället odla
egna kontakter och försök att bygga mer självständiga nätverk. Beslutet om temporära uppehållstillstånd kan härvidlag förväntas medföra
en negativ inverkan när det gäller motivation till att bidra till önskvärd
gemensam kunskapsproduktion om olika förhållningsätt för att hantera den hållbara utvecklingens framtida utmaningar.

de medborgargrupper som känner sig utestängda från samhällsutveckling och som därför tappat intresse av att delta och göra sin röst hörd
(Gressgård, 2010). Det minskande intresset beror inte minst på de värdegrundskonflikter som genom globaliseringens förändrade kommunikations- och informationssystem vuxit fram mellan å ena sidan de generationer som vuxit upp under den svenska modellen - med sin starka
tilltro till modernisering och framsteg, tillsammans med den kollektiva
tilltron till partiprogrammen och dess sociala ingenjörskonst - och å andra sidan de senare generationer, där den stora berättelsen och partiprogrammet ersatts med mångfald, små berättelser och där politik alltmer blivit till en fråga om livsstil, där människor helst vill representera
sig själva och inte representeras av någon annan (Abrahamsson, 2006).
Medan det etablerade föreningslivet får allt lättare att samarbeta med
makthavarna, finns det stora delar av det civila samhällets röstbärande
organisationer, sociala rörelser och mer flyktiga nätverk som upplever
en stark misstro i förhållande till makthavarna (Widehammar, 2015). De
väljer många gånger att avskärma sig från samhället eller att på olika
sätt göra motstånd mot den rådande samhällsordningen, inte minst
genom att bygga upp egna och informella trygghets- och försörjningssystem.
Komplexiteten vid etnisk diskriminering och upplevd rasifiering förstärks ofta av den diskriminerades behov av självrespekt. Fredsforskningen har uppmärksammat hur den egna identiteten i brist på samhällelig tillhörighet då istället tenderar att förankras i utanförskap och
exkludering (exkluderingens identitet). De personer som upplever sig
utestängda från samhället, på grund av brist på upplevd tillhörighet,
vill över tid inte känna tillhörighet med detta samhälle utan föredrar
att själva ställa sig utanför och söka sig till andra gemenskapsgrupper
där de känner sig behövda och uppskattade (Abrahamsson, 2006). Några som utsätts för rasifiering och regelbunden diskriminering försöker
förstå sina upplevelser och sin utsatthet med hjälp av postkolonial teoribildning. De ser sig som en del av den överskottsbefolkning som Charles Dickens romanfigur herr Scrooge ansåg borde lämnas åt sitt öde
och dö (Dickens 1843). De lyckades emellertid oönskat ta sig in i Europa,

Medskapande dialog vid värdegrundskonflikter
Den pågående samhällsomdaningen, med sin ökade heterogenitet och
sina förstärkta värdekonflikter, ställer allt större krav på en inkluderande och medskapande form av medborgardialog för att socialt hållbara åtgärder skall kunna identifieras och genomföras (Dallmayr, 2002,
Michael & Petito, 2009). Under senare årtionden har den fördjupade
individualiseringen av politiken många gånger visat sig ha svårt för att
skapa ett intresse hos medborgarna för dialog. Det gäller speciellt hos
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men bara för att där få uppleva hur de förvisades till och förvarades i
speciella bostadsområden som antagit formen av öppna men hårt bevakade fängelser (Duffield, 2007, Landehag & Tasin, 2015). Den sociala hållbarhetens krav på interaktion och medskapande med så många
olika medborgargrupper som möjligt gör det emellertid angeläget att
erbjuda dessa delar av det civila samhället möjligheter till alternativa
förhållningssätt.

Erfarenheter pekar på att det vid denna typ av mer djupt liggande
värdekonflikter krävs speciella ansträngningar för att liknande dialogförsök ska bli meningsfulla och inte, tvärtemot sina avsikter, förstärka upplevd diskriminering och rådande maktstrukturer (Abrahamsson,
2003b). I situationer där det råder starka värdegrundskonflikter och
misstro mellan parterna, till följd av att någon sedan tidigare upplever
sig diskriminerad, utestängd och inte lyssnad på, blir det därför särskilt
viktigt för process- och samtalsledaren att ge speciellt utrymme åt den
medskapande medborgardialogens första faser. Ofta finns det, innan
själva samtalen påbörjas, ett behov av att utjämna befintliga informationsövertag när det gäller själva sakfrågan och därmed också parternas
förutsättningar att delta i dialogen på ett meningsfullt sätt. Innan något
medskapande mellan parter med ojämlika maktförhållanden överhuvudtaget kan bli möjligt måste i sådana situationer en inledande del av
samtalet användas till att synliggöra maktordningar och meningsskiljaktigheter, istället för att försöka sopa de grundläggande värdekonflikterna under mattan. Syftet med att inledningsvis ge den medskapande
medborgardialogen tillräckligt med tid och utrymme för ett sådant mer
konfrontativt inslag är att bemäktiga den svagare parten. Detta kan delvis ske genom att öka medvetenheten om att de känslor, uppfattningar
och förhållningssätt som denne bär på, utifrån den situation som han
eller hon befinner sig i, är tillräckligt legitima för att som person kunna
bli bemött med respekt. Syftet med ett sådant angreppssätt är att göra
det möjligt för samtalsparterna att för en stund kunna ”gå i varandras
mockasiner” och byta perspektiv (Freire, 1972, 1998). Härmed kan de
gradvis öka förståelsen för varandras bevekelsegrunder, och på så sätt
sakta skapa det mått av ömsesidig tillit till motpartens beskrivning av
sina behov och avsikter som en samverkan på förhållandevis lika villkor
kräver. Först efter att sådana meningsskiljaktigheter och värdegrundskonflikter synliggjorts, och ett sådant ömsesidigt förtroende börjat växa
fram, kan man gå vidare med att försöka definiera de eventuellt sammanfallande och gemensamma intressen som kan finnas mellan parterna på längre sikt. Under förutsättning att parterna bedömer sådana
intressen som tillräckligt starka kan de då ligga till grund för att, trots

Här kan det bli aktuellt att använda sig av en mer normkritiskt präglad
form för dialog som speciellt fokuserar på att synliggöra de faktorer
som ligger bakom sådan misstro och bristande tilltro till det politiska
systemets legitimitet (Gressgård, 2010). Till skillnad från vad som inom
konfliktforskningen uppfattas som mer förhandlingsbara intressekonflikter (materiella ting, anställningsvillkor, personliga relationer) handlar det här många gånger om situationer då en av parterna upplever
sig utsatt för någon form av diskriminering och förtryck som hotar mer
djupt liggande behov och värdegrunder som inte är lika förhandlingsbara (trosuppfattning, identitet, grupptillhörighet, språk) (Burton, 1990a).
Inte minst handlar det om respekt, värdighet och likvärdigt bemötande.
Man ser helt enkelt världen med olika ögon och de värdegrundskonflikter som uppstår kräver, för att kunna hanteras, ett mer normkritiskt
förhållningssätt som inte bara sätter fokus på individerna utan också
på maktordningar och begränsande strukturer (Hörnquist, 1996, Guevara, 2015b). Liknande behov och värdegrunder kan förändras, men
det tar ofta lång tid och kräver att den som känner sig utsatt blir en
integrerad del av samhället på ett sätt som medger inte bara frånvaro
av diskriminering utan också möjligheter till behovstillfredsställelse och
utveckling. Under tiden gäller det att med Chantal Mouffes språkbruk
försöka omvandla antagonistiska motsättningar till att bli icke-antagonistiska meningsskiljaktigheter (agonism). Detta skulle göra det möjligt för bägge parter att tillsvidare leva med motsättningarna och att
fortsätta bekämpa varandra politiskt, utan att se varandra som fiender
som man inte borde ha några som helst beröringspunkter med (Mouffe, 2009, 2013).
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föreliggande värdegrundskonflikter, utforma och medverka till att olika
åtgärdsprogram genomförs.

delar av södra Afrika pratar man i dessa sammanhang om behovet av
att slå ihjäl krokodilen medan den är liten. Man strävar efter att sätta sig
”i elden” istället för att sitta ”runt elden” (Mindell, 1999). I en mer buddhistisk tradition kan vi tala om motsvarande konfrontation i känsliga
frågor, med syfte att synliggöra olika perspektiv, som en ”gentle” övning
i ”mindfulness” (Thich Nhat Hanh, 2011, 2013).

Denna typ av medskapande dialog ställer naturligtvis ökade krav på
samtalsledaren. Det är viktigt att denne tränas i lyhördhet och i att
hitta en ton och ett förhållningssätt som kan lyfta fram de perspektiv
och farhågor som präglar såväl de mer resurssvaga deltagarna som de
av parterna som upplevs som mäktigare (Young, 2000, Abrahamsson,
2015a). Det gäller också, och kanske framför allt, att samtalsledaren
tränas i att hantera såväl sina egna som andras rädslor för att skapa
dålig stämning i rummet genom att lägga värdegrundskonflikterna på
bordet för beskådande, istället för att försöka sopa dem under mattan.
I en svensk kontext, där det finns en inbyggd tradition av att sträva efter konsensus och av att undvika ”onödiga konflikter” - för att göra det
möjligt att komma överens och ”gå vidare” - kan ett sådant konfrontativt inslag kännas främmande, skapa olust och rentav väcka anstöt. Det
kan därför vara aktuellt att i sådana fall först passa på att inledningsvis
använda den tredje fasen till att inte bara ”reflektera och problematisera” kring de olika perspektiven i sig utan att också ge den tredje fasen
tillräckligt med tid och utrymme för att först kunna skapa en känsla
av gemenskap och trygghet i gruppen. Ett sådant förtroendeskapande
arbete kan underlättas av att samtalsledaren försöker identifiera och
betona alla aspekter där deltagarna är överens, där de känner igen sig
själva i de andra, att de själva blir sedda och att deras egna åsikter möts
av respekt.

Ytterst är syftet med ett sådant bemäktigande och konfrontativt inslag
att ge den svagare och mer maktlösa parten möjlighet att gå in i dialog
med makten, utan att riskera att förlora sin själ. Motivet för mer samhällskritiska aktörer att gå in i en sådan dialog kan vara att synliggöra
de meningsskiljaktigheter som finns, visa på förekomsten av alternativa förhållningssätt och att använda förekomsten av sådana alternativa förhållningssätt till att återigen föra in det politiska och därmed
bidra till att bryta med det postpolitiska tillståndet. Det är också genom själva görandet som de hinder som finns kan synliggöras, vilket
kan ge upphov till en produktion av gemensam kunskap om hur dessa
hinder skall kunna övervinnas. Samtidigt ger ett sådant bemäktigande
och konfrontativt inledande inslag också möjligheter för de makthavare som upplevs som mer mäktiga, och som upplevs ha lagt beslag på
problemformuleringsinitiativet och tolkningsföreträdet, att visa på att
de menar allvar med dialogen och att de är beredda att lyssna, ta till
sig andras perspektiv och ompröva sina tidigare ställningstaganden. Ett
sådant förhållningssätt är helt centralt för det förtroende och den tillit
som en medskapande dialog är beroende av (Back 2007).

För delar av konfliktforskningen upplevs de konfrontativa inslag som tar
vid under den tredje fasen annars som helt centrala för att dialogens
potential skall kunna tillvaratas. Innan det går att tänka på att identifiera gemensamma intressen, samt hållbara lösningar på mer djupt
liggande värdegrundskonflikter och komplexa samhällsfrågor, måste
komplexiteter och meningsskiljaktigheter synliggöras. Dessa delar av
konfliktforskningen strävar alltså efter att identifiera områden där det
råder ”outtalade” meningsskiljaktigheter och så kallade nej-röster, istället för att försöka undvika frågor där det kan ”hetta till” (Lewis, 2008). I

Den medskapande medborgardialogen ger, genom sin konfrontativa
fas, ett medvetet utrymme för ett norm- och värdegrundskritiskt förhållningssätt. Syftet med en mer inkluderande form för dialog är ju just
att öppna upp innanförskapets murar och att skapa det förhållningsoch arbetssätt som krävs för att komma till rätta med delar av segregationens orsaker. Det är här viktigt att återigen poängtera att den
medskapande medborgardialogen inte handlar om något försök till assimilering, det vill säga att utöka det redan befintliga innanförskapet
till att på de resursstarkas villkor integrera grupper som befinner sig
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utestängda. Det handlar mer om en interkulturell samverkan – att göra
saker tillsammans och att gradvis skapa en ny typ av en mer inkluderande samhällsgemenskap (Gressgård 2010, Dallmayer 2002, Michael
& Petito 2009). Det är under det gemensamma handlandet som meningsskiljaktigheter, olika värdegrunder och maktstrukturer kan konfronteras, synliggöras och hanteras. Det är också tanken på görandet som
i mycket förenar de båda begreppen medskapande och interkulturell
samverkan och som skapar viktiga överlappningar dem emellan.

ar i Stockholm. FN-förbundet uppmanar Svenska Regeringen återigen
att omgående förbjuda rasistiska rörelser eftersom Sverige annars bryter mot kapitel 4 i FN- konventionen mot rasism som regeringen skrivit
under (Svenska FN-förbundet, 2018). Förutom planerade aktioner av
dessa tre relativt välorganiserade grupperingar förekommer allt oftare
spontana och oorganiserade typer av våldsamma upplopp i olika bostadsområden, ibland byggd på oartikulerad frustration och inte sällan
som en reaktion på upplevd diskriminering av polismyndigheten (de los
Reyes & Hörnqvist, 2016, Dikeç, Mustafa 2017). Några forskare tolkar
delar av den våldsbejakande extremismen i västvärlden som något av
en ungdomsrörelse med starka band till ungdomskultur och med drag
av en generationskonflikt (Roy, 2018).

Medborgardialog för att motverka våldsbejakande
extremism och gängkriminalitet
Medborgardialogen har förvisso ofta en mer begränsad roll när det gäller planerade och väl organiserade våldsamma aktioner och kriminella
handlingar och den typ av våldsbejakande extremism, som dessvärre
i en allt ökad utsträckning kommit att hemsöka alltfler svenska kommuner under senare år. Det rör sig här om individer eller grupper som
stödjer ideologiskt motiverade våldshandlingar. Medan en del individer
och sociala rörelser inte accepterar en demokratisk samhällsordning,
upplever andra den existerande samhällsordningen som demokratiskt
exkluderande. Bägge grupperingarna ser sig tvingade att driva igenom
eftersträvade politiska förändringar genom planerade och organiserade våldsamma handlingar.

Erfarenheter från olika bostadsområden runt om i Sverige visar emellertid samtidigt på att dialog kan komma till god användning och uppnå viktiga förebyggande effekter även vid frågan om våldsbejakande
extremism och olika typer av gängkriminalitet. Skolans förmåga att få
människor på glid att känna sig sedda och respekterade, tillgång till politiska rum och möjlighet till att känna samhällelig tillhörighet minskar
rekryteringsbasen. Därtill kommer möjligheter att underlätta ”exit” för
de individer som bestämt sig för att försöka ta tag i sitt liv och tillvarata
sina livschanser men som behöver hjälp och stöd av andra för kunna
leva på ett mer anständigt och värdigt sätt. Forskningen visar samstämmigt på behovet av att bli någon och att känna sig behövd för att kunna
lämna miljöer som bara visar sig tillhandahålla villkorad trygghet bortom samhällets gränser (Forkby & Liljeholm-Hansson, 2011, Mattsson,
2018). Gängkriminalitet går att förstå sig på och kan motverkas genom
en genomgripande socialpolitiska satsningar för att lyfta social status
och attraktivitet för vissa bostadsområden, skolor och fritidsaktiviteter
(Forkby, 2018). Exakt hur sådana socialpolitiska satsningar lämpligen
utformas kan, liksom för den sociala investeringspolitiken (Box III:1:7),
enbart identifieras tillsammans med de som är berörda.

I Sverige gäller detta framför allt tre olika miljöer. Det handlar om vitmakt-miljön (och den nordiska motståndsrörelsen), det handlar om
Anti-Fascistisk Aktion (AFA) och det handlar om extrem Jihadism (Lodenius, 2017, Gardell, Lööw, Dahlberg, 2017 ). Vitmakt-miljön är den miljö
som under de senaste åren utfört i särklass flest våldsbrott i Sverige och
som därtill växer snabbast. Enligt Svenska FN-förbundet, som har kartlagt förekommande rasistiskt verksamhet i Sverige, svarade Nordiska
Motståndsrörelsen för över 2700 utåtriktade rasistiska aktiviteter under
2016. FN-förbundet visar också på en förstärkt trend i organisationens
arbete när det gäller att kliva in och ta på sig rollen som välgörare när
staten är frånvarande och visar på hur nordiska ungdomspartiet flera
gånger gått in och hjälpt till att dela ut mat till hemlösa ”etniska” svensk-

Det sätt på vilket frågan hanteras beror på om beslutsfattarna ser våldsbejakande extremism som en säkerhetsfråga eller som en demokratioch utvecklingsfråga. Lägger de betoning på den förra upplevs frågan
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ofta som komplicerad men möjlig att hantera genom att lägga fokus på
individer och att kortsiktigt öka kontroll, övervakning och polisiära åtgärder. Det är naturligt att människor reagerar instinktivt och med ryggmärgen på upplevda hot mot sin fysiska säkerhet och ropar på hjälp av
polisiära insatser. För många beslutsfattare känns det också självklart
att främst fokusera på frågan om hur den negativa säkerheten kan förstärkas. Det är betydligt lättare och går också snabbare att identifiera
åtgärder och visa handlingskraft inom detta område, jämfört med om
fokus istället läggs på långsiktigt främjande och förebyggande åtgärder
(Nilsson, Wadeskog, Hök & Sanandaji, 2015). Samtidigt visar erfarenheterna entydigt på att trygghet och säkerhet inte enbart kan skapas
genom ökad övervakning, kontroll och stängsel, det vill säga åtgärder
som inom fredsforskningen kallas för defensiv (negativ) säkerhet. Som
redogjorts för visar forskningen på paradoxen att ju fler åtgärder som
införs för att öka säkerheten, desto otryggare känner människor sig
(Box III:1:9). Förstärkt övervakning leder till större misstänksamhet och
känsla av otrygghet (Monahan, 2010).

Ett respektfullt bemötande anses vara speciellt viktigt i resurssvaga och
utsatta områden, där många människor redan känner sig diskriminerade
och bär på en stor misstänksamhet mot myndigheter och polis. Det handlar om att bygga social tillit underifrån där fritidsgården, trygghetsvandringen och stödjande nätverkssamtal har sin givna plats framför regelbunden visitering och ”bekymringssamtal” som oftast upplevs kränkande.
När det gäller frågan om gängkriminalitet och våldsbejakande extremism
visar erfarenheter att frågan om frustrationsgapens existens och innehåll kan utgöra intressanta ingångar till uppbyggnad av en förtroendeskapande dialogkultur. En dialogkultur som skulle kunna ge möjligheter
till ett gemensamt utarbetande av handlingsplaner för att minska framtida rekryteringsunderlag. Gängmedlemmar och ungdomar med intresse
av våldsbejakande radikalisering har som alla andra flytande identiteter
och rör sig i olika sociala sammanhang. Idrottsutövning, olika kulturevenemang eller fritidsaktiviteter skapar mötesplatser som kan utnyttjas till
samtal kring upplevda orättvisor och samhälleliga övergrepp, som i sin
tur kan öppna upp för samtal om vad som krävs för att tillgodose individers behov av respekt, vilket i vidare utsträckning kan få frustrationsgap
att sluta sig. Liknande samtal kan visa sig utgöra en utomordentligt viktig
informationskälla när det gäller de lokala lägesbilder som behöver utarbetas såväl för det brottsförebyggande arbetet som för arbetet med att
förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism. Forskningen påvisar vikten av att arbetet med lokala lägesbilder breddar ansatsen - från
att fokusera på radikalisering, våldsbejakande extremism och gängkriminalitet - till att arbeta mot mer generella sociala problem på de platser
där rekrytering och anslutning till dessa grupper sker. Som stöd för dessa
argument ligger forskning som visar att majoriteten av de individer som
rekryteras till att ingå i liknande grupperingar kommer från så kallade utsatta områden (Mattsson 2016). Delar av den gängkriminalitet som i ökande utsträckning präglar svenska utsatta bostadsområden beror därför
på frånvaron av välfärdssamhällets institutioner. När dessa inte längre
når ut uppstår ett vakuum som snabbt fylls av mer dolda maktordningar
med andra tolkningar av vilka normer och värdegrunder som gäller (Hallin, 2011, Ek et al., 2015).

Uppfattas våldsbejakande extremism istället som en komplex utvecklings- och demokratifråga, flyttas fokus över till de strukturella förhållanden som råder - samt till de mer långsiktiga, främjande och förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med
problemets grundorsaker.
Även senare års polisforskning visar på att social oro måste förebyggas genom en rad olika förebyggande och främjande åtgärder och vad
som inom fredsforskningen kallar för ”proventiv” och positiv säkerhet
(Myhill & Quinton, 2011). Polisforskningen visar på den stora betydelse
som det sätt på vilket befolkningen upplever sig bemött av polisen spelar för poliskårens legitimitet. Polisforskningen visar också på de vinster
som kan uppnås (inte minst vad gäller kostnadseffektivitet) genom en
polisiär strategi som av allmänheten upplevs som respektfull och rättvis (Skogan & Frydl, 2004). En sådan strategi, ”policing by consent”, ökar
medborgarnas vilja till att samverka, respektera lagar och att begå ett
mindre antal spontana lagöverträdelser (Newburn, 2008).
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Avslutande uppsummering
Vår tids samhällsomdaning har, genom en intensifierad globalisering, migration och urbanisering, alltmer kommit att fläta samman
det lokala med det globala. Statens roll förändras. Städer har fått
en allt större betydelse som noder i de globalt förgrenade produktionssystemen. Samtidigt fördjupas den ojämna utvecklingen. Inkomst- och hälsoklyftor ökar bland olika befolkningsgrupper världen över, och så också i Sverige. De komplexa samhällsproblem
som följer i samhällsomdaningens spår formas och tar sig uttryck
utifrån de förhållanden som rådet lokalt. De kan bara formuleras
och hanteras tillsammans med dem som berörs. Det gäller också
för genomförandet av FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för
hållbar utveckling, som har som sin främsta uppgift att komma
tillrätta med den ojämna utvecklingen - och säkerställa den klimatomställning som en hållbar utveckling kräver.

III:9 - Föreläsning
Del 3 av den kompletterande föreläsningen - Medskapandets
och medborgardialogens hinder
https://youtu.be/9sHvEVsbbGs

Föreliggande forskningsstudie har visat på den ökade vikt som
forskningslitteraturen lägger vid befolkningens deltagande när
det gäller att hantera vår tids globala och lokala utmaningar. Intresset för medborgardialogen har också ökat hos svenska kommuner och landsting alltsedan 2001 års demokratiberedning visade på vikten av att komplettera den representativa demokratin
med deliberativa inslag mellan valen. Denna avslutande uppsummering sammanfattar de olika motiv till en ökad användning av en
medskapande medborgardialog som forskningsstudien identifierat. Det gäller också de många hinder, såväl strukturella som procedurmässiga, som måste övervinnas för att medborgardialogens
potential som transformativt verktyg för en hållbar samhällsutveckling skall kunna tillvaratas fullt ut.

Vår tids samhällsomdaning
Vår tids stora samhällsomdaning präglas av det sätt på vilket en tilltagande globalisering, migration och urbanisering genom sin samverkan flätar ihop det lokala med det globala. Utrymmet för en nationell
politik minskar samtidigt som platsens betydelse ökar. Förändringens
drivkrafter kan bland annat sökas i produktionsteknikens utveckling
och kapitalägandets internationalisering. Nationella produktionssystem har gradvis brutits ner och dess bärkraftiga delar utvecklats till länkar i globala förädlingskedjor. Utvecklingen inom kommunikation och
transporter har tillsammans med internationella överenskommelser
om handel och investeringar gjort det tekniskt möjligt och ekonomiskt
lönsamt att överföra information och varor i geografiskt utspridda produktionsnätverk.
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Utvecklingen har också medfört en förändrad syn på ekonomisk politik och statens roll. Marknadens aktörer har fått ett större inflytande i
och med övergången från en efterfrågestyrd keynesiansk politik till en
mer utbudstyrd marknadsanpassad politik. Olika transnationella företag runt om i världen, med kapacitet att administrativt leda, koordinera
och kontrollera världsomspännande produktionssystem, har gradvis
fått ett alltmer avgörande inflytande över människors vardagsliv. Statens förändrade roll har medfört att kommuner och landsting tagit över
alltmer av ansvaret för att finansiera och upprätthålla välfärden. Samtidigt medför ökad internationell konkurrens och finansmarknadernas
allt hårdare lönsamhetskrav, konstanta behov av kostnadseffektivisering och nedskärningar. Det finansiella utrymmet för välfärd minskar.
Staten drar sig gradvis tillbaka från det politiska rummet och på många
håll blir den offentliga sektorn alltmer frånvarande. Det har därmed
blivit allt svårare att upprätthålla det sociala kontraktet och den sociala
tillit på vilken kontraktet byggde (Sennett 2000).

förnyelse och tillväxt. Samtidigt medför ett uppluckrat socialt kontrakt
och minskad social tillit att många städer befinner sig i ett spänningsfält
mellan att kunna bli till en nod för en hållbar utveckling eller att utvecklas till ett slagfält för sociala konflikter.
Den växande sociala oron på lokal nivå skapar samtidigt allt större problem för såväl näringsidkare och entreprenörer, politiska beslutsfattare och kommunalförvaltning som för befolkningen som bor eller vistas
i kommunerna i fråga. Sammanfallande intressen mellan en rad olika
aktörer; att hantera situationen och påverka rörelseriktningen i det
spänningsfält som många kommuner befinner sig i, har därför öppnat
upp gläntor i det politiska landskapet och ökat det politiska manöverutrymmet att påverka rörelseriktningen i detta spänningsfält. För att
hantera de komplexa samhällsproblem som följer i utvecklingens spår,
för att återupprätta det sociala kontraktet och den sociala tillit på vilken den bygger och för att säkerställa den sociala hållbarheten, krävs
medborgarnas aktiva deltagande och delaktighet. Problemet härvidlag
är medborgarnas sjunkande intresse för organiserat samhällsengagemang och politiskt deltagande. Det visar sig såväl i minskat medlemskap i det civila samhällets organisationer som i sjunkande partitillhörighet, fackligt arbete och valdeltagande. Speciellt oroande upplevs det
låga valdeltagandet i vissa bostadsområden, inte minst eftersom de
tenderar att utgöras av resurssvaga områden där tilliten är låg och den
sociala oron stor.

Samhällets ökade heterogenitet och sociala polarisering, som följer i
samhällsomdaningens spår, har medfört nya värdegrundskonflikter
och komplexa samhällsproblem. Ökade globala kontaktytor och influenser skapar nya kulturella möten och en tilltagande urbanisering
formar nya livsstilar och levnadsvanor. Den pågående samhällsomdaningen, med sin tilltagande individualisering, har också bidragit till att
det politiska landskapet som sådant förändrats och då kanske speciellt
när det gäller hur det civila samhället omformats och börjat delas upp
i mer resursstarka respektive resurssvaga delar. Även arbetsmarknaden håller på att tudelas mellan de som känner sig inkluderade, och
tycker sig kunna påverka beslut med inflytande över vardagslivet, och
de som känner sig marginaliserade och utestängda från samhällslivet.
Den ojämna utvecklingen fördjupas. Inkomst och hälsoklyftor ökar
bland befolkningsgrupper världen över (UNDP 2016), så också i Sverige
(OECD 2017). Den ojämna utvecklingen medför känslor av orättvisa och
frustration. Som en följd av nationalstatens minskade roll, i såväl det
ekonomiska som det politiska rummet, har städer och urbana regioner
blivit allt viktigare för att tillhandahålla förutsättningar för ekonomisk

Medborgardialogens ökande betydelse
Under FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro (år 1992)
diskuterades hur Brundtland-rapportens rekommendationer skulle kunna genomföras. Den handlingsplan som utarbetades (Agenda 21) visade
på vikten av medborgarnas lokala deltagande. Den låg i linje med 1980-talets diskussion om decentraliseringens nödvändighet och det civila samhällets ökade roll inom det internationella utvecklingssamarbetet. Införandet av ekonomiska strukturanpassningsprogram och nya former för
samhällsstyrning hade reducerat statens roll som utvecklingsaktör.
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I Sverige pekade 2001 års demokratiberedning på vikten av att komplettera den representativa demokratin med deliberativa inslag för att öka
medborgarnas politiska delaktighet mellan valen. Några år senare fick
intresseorganisationen Sveriges Kommuners Landsting av sin kongress
2003 i uppdrag att stödja medlemmarna med att skapa nya former för
medborgarnas delaktighet. År 2006 fann Enheten för Demokrati och
Styrning på SKL:s kansli sin form för sådant stöd. Ett speciellt Medborgardialogprojekt etablerades år 2006 på SKL:s kansli och Enheten för
Demokrati och Styrning med uppgift att förstärka medlemmarnas kunskaper om medborgardialogens användbarhet och utformning samt
att underlätta deras arbete med att utarbeta riktlinjer och principer
genomförande av medborgardialoger. Uppdraget omfattade också att
integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling (SKL 2013a). Intresset för medborgardialogen har över tid
stärkts alltmer hos svenska kommuner och landsting. På kongressen
2015 fick SKL:s kansli ett utvecklat uppdrag. Förutom stöd till medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande, som en del
i styrning och verksamhetsutveckling, skulle de också stödja medlemmarnas användning av medborgardialog och medskapande för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

ren lägger vid befolkningens deltagande när det gäller att hantera vår
tids globala och lokala utmaningar. Denna avslutande uppsummering
sammanfattar de olika motiv till en ökad användning av en medskapande medborgardialog som forskningsstudien identifierat. Det gäller
också de många hinder, såväl strukturella som procedurmässiga, som
måste överkommas för att medborgardialogens potential som transformativt verktyg för en hållbar samhällsutveckling fullt ut skall kunna
utnyttjas. Jag börjar med att sammanfatta bakgrunden till medborgardialogens ökade vikt i form av sju olika motiv som med tiden kommit att
bli allt mer framträdande:

1.

Produktionssystemens utveckling:

Ett motiv för förstärkt medskapande, delaktighet och dialog har sina
rötter i det sätt på vilka produktionssystemen utvecklats. Här finns det
två olika aspekter att ta hänsyn till; en ekonomisk och en politisk. Den
första ekonomiska aspekten har uppmärksammats av näringslivet och
har att göra med det sätt på vilket kapitalbildningens former förändrats. Vi har gått från det fordistiska produktionssättets massproduktion till en mer kundorienterad och efterfrågestyrd specialdesignad
produktion som anpassats efter den enskilde köparens önskemål och
behov. En bil börjar således inte tillverkas förrän den är beställd och
köpt, i enlighet med de överenskommelser som gjorts vad gäller färg,
typ av klädsel och övrig utrustning. Den snabba tekniska utvecklingen
innebär samtidigt att produkters livslängd blir allt kortare. Det ställer
stora krav på produktutveckling och innovationer som har möjliggjorts
genom den digitala informationsteknologin. Den teknologiska utvecklingen har samtidigt ökat kraven på kognitiv förmåga och självständigt
lärande. Betydelsen av icke-kodifierbar kunskap ökar (Nilsson 2013).
Med en icke-kodifierbar kunskap förstår jag så kallad tyst kunskap som
inte låter sig beskrivas med ord eller förklaras med hjälp av siffror. Bonden kan inte tala om när höet är torrt nog för att tas in på logen. Det
kan bara avgöras genom att den som har erfarenhet sticker in handen
på rätt ställe i höstacken och känner efter. Det handlar om ett yrkeskunnande som bara kan läras ut genom att arbeta tillsammans med

Vikten av medborgardialog har traditionellt motiverats av behoven att
förstärka demokratin, förbättra beslutsunderlag vid policyformulering
samt öka effektiviteten vid genomförandet. Som forskningsstudien
fortlöpande redogjort för har den pågående omdaningen därutöver
medfört en rad nya samhälleliga motiv för förstärkt medskapande och
delaktighet. Den ojämna utvecklingen, och de komplexa samhällsproblem som följer i samhällsomdaningens spår, formas och tar sig uttryck
utifrån de förhållanden som rådet lokalt. Komplexa samhällsproblem
kan bara formuleras och hanteras tillsammans med dem som berörs.
Det gäller också för genomförandet av FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling, som har som sin främsta uppgift att
komma tillrätta med den ojämna utvecklingen och säkerställa den klimatomställning som en hållbar utveckling kräver. Föreliggande forskningsstudie har visat på den ökade vikt som också forskningslitteratu119

någon som redan kan det. Den ökade användningen av icke-kodifierbar
kunskap skall förstås som ett sätt för företagen att, med hjälp av minskad skriftlig dokumentation kring pågående produktutveckling och innovationsprocesser, reducera den sårbarhet för industrispionage som
den digitala informationsteknologin medfört. Sammantaget har den
ökade användningen av icke-kodifierbar kunskap också medfört att arbetarens kontroll och inflytande över produktionsprocessen ökat, vilket
därmed höjt deras krav på medskapande och delaktighet (Nilsson &
Nyström 2012, Nilsson 2013, Adler 2013).

Som följd har en helt ny samhällsklass börjat växa fram i västvärlden.
Den består i första hand inte främst av de som saknar arbete och som
är arbetslösa, utan främst av de som saknar den säkerhet och trygghet i anställningsvillkor som arbetarklassen och övriga lönearbetare
med fast anställning vanligtvis traditionellt fått del av. Denna framväxande klass (prekariatet) skär således igenom tidigare socioekonomiska
grupperingar. Speciellt drabbas den yngre arbetskraften och de med
utländsk bakgrund. Därtill kommer individualiseringen och nedmonteringen av några av de institutioner som krävs för att upprätthålla samhällelig solidaritet. Många saknar tillit till samhället samtidigt som de
själva utmålas som orsak till de problem som de står inför. Innanförskapets allt mer svårgenomträngliga murar skapar ett allt större utanförskap. Denna klass kan genom sin brist på kollektiv gemenskap hota
ett demokratiskt samhällsbygge, då den lätt kan utnyttjas av populistiska krafter. En ökad dialog med det civila samhällets organisationer blir
viktig för att fånga upp deras perspektiv, förstärka en kollektiv identitet
och erbjuda demokratiska kanaler för politisk handling.

Den andra mer politiska aspekten av produktionssystemens utveckling, som förklarar de ökade behoven av delaktighet och dialog, står att
finna i arbetsmarknadernas förändring. Återigen har vi att göra med
två olika dimensioner och förhållanden. Ett ökat inflytande och medskapande i arbetslivet medför, tillsammans med ökad tillgång till information, också krav på ett motsvarande inflytande och medskapande i
samhällslivet. Detta gäller närmast den arbetskraft som känner att de
är behövda och inkluderade i samhällsutvecklingen. Den andra dimensionen av arbetsmarknadens förändring, som beroende av sina effekter också förtjänar att uppmärksammas i detta sammanhang, utgör
den andra sidan av myntet och har snarare främst att göra med den del
av arbetskraften som känner sig marginaliserad eller rentav utestängd
från traditionella arbetsrättsliga villkor. Till följd av Kinas och Indiens intåg på den globala marknaden har den globala arbetskraften närmast
fördubblats på 15 år. De låga produktionskostnaderna ökar utrymmet
för vinster och pressar tillbaka lönerna i övriga delar av världen. Västvärldens arbetsmarknad präglas alltmer av behoven att tillgodose de
globala produktionsnätverkens ökande krav på flexibilitet och tillfälliga
projektanställningar för att kunna upprätthålla sin konkurrenskraft och
möta den globala arbetsmarknadens otroliga tillväxt (Sennett 2007).
Detta förhållande, tillsammans med det faktum att välfärdsstaten - vars
framväxt ersatte stora delar av västvärldens informella trygghets- och
försörjningssystem - i en allt snabbare takt börjat avvecklas, har skapat
en osäker och alltmer prekär livssituation för allt fler löntagare.

2.

Komplexa samhällsproblem:

Vår tids samhällsomdaning, med växande inkomstklyftor och förstärkt
social polarisering, har medfört nya typer av värdegrundskonflikter och
en rad olika komplexa samhällsproblem. De komplexa samhällsproblemen skiljer sig från komplicerade problem. De senares existens är relativt väl kända (även om dess ursprung och drivkrafter kan vara dåligt
förstådda) och kan utifrån beprövad erfarenhet oftast hanteras genom
god (social) ingenjörskonst. Som närmare redogjordes för i forskningsstudiens andra del (Del II) talar vi här antingen om så kallade ”known
knowns” - vi har kunskap om problemen och beprövad erfarenhet av
att hantera eller också avser vi den typ av komplicerade problem som
vi kan kalla för ”known unknowns” – vi vet att det oväntade kan inträffa
– vi förbereder oss på olika sätt för inställda flyg, skogsbränder, strömavbrott och har beredskap för att finna olika former av lösningar.
Till skillnad från komplicerade problem utgörs komplexa samhällsproblem av olika typer av problem som vi helt saknar tidigare erfarenheter
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av eller beprövade sätt på vilka de kan hanteras, ofta kunde vi inte ens
föreställa oss att de skulle kunna uppstå (unknown unknowns). Komplexa samhällsproblem kännetecknas av att sambanden mellan orsak
och verkan är otydliga. Dess innebörd, omfattning och effekter upplevs
olika beroende på vem som drabbas av problemen och på vilket sätt.
De är dessutom i ständig förändring. Detta har minskat möjligheterna att hantera problemen med hjälp av den sociala ingenjörskonsten.
Komplexa samhällsproblem kan bara formuleras av dem som berörs
och på motsvarande sätt krävs också de berördas medverkan för att
identifiera åtgärder med vilka problemen kan hanteras. Eftersom problemen därtill är i ständig förändring kan åtgärderna endast genomföras tillsammans med de berörda, och dessa måste också delta i utvärderingen av åtgärderna för att bedöma huruvida de medförde avsett
resultat eller inte.

system. Dialogen blir i en sådan situation viktig för att skaffa sig kunskap om hur dessa informella system fungerar och eventuellt rentav
också skulle kunna förstärkas. De komplexa samhällsproblemen som
måste hanteras handlar i stor utsträckning om livsstilsfrågor. De kräver förutom sociala främjande strukturer också ett individuellt ansvar.
Människor behöver därför möjligheter att förbättra sin egen självtillit
och kapacitet för att såväl kunna påverka sin vardagssituation som att
aktivt kunna delta i och påverka samhällets utveckling i stort. Samhällets förmåga att hantera komplexa samhällsfrågor, en förmåga som
också formar den sociala hållbarhetens förutsättningar, kräver därför
att de som bor, arbetar, vistas på eller har andra långvariga relationer
till platsen både är faktiskt delaktiga och känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. I det föränderliga och komplexa samhälle som växer fram
krävs en arbetskultur av medskapande och dialog för att människor
tillsammans skall kunna skapa ett samhälle där de kan känna social tillit
och samhörighet. Det gäller inte minst de medborgare som befinner sig
i samhällets utkanter och som en följd av statens förändrade roll och
de moderna välfärdsinstitutionernas ökade frånvaro sett sig tvingade
till att i gemenskap med andra marginaliserade samhällsgrupper bygga
upp parallella och informella trygghets- och försörjningssystem.

De komplexa samhällsfrågorna gör att dialogen inte längre får begränsa sig till att handla om vad som skall göras och hur det skall göras,
det vill säga till de vanligaste motiven till medborgardialog respektive
brukardialog. De komplexa samhällsproblemen ställer också krav på
att besvara frågan varför någonting skall göras. Här handlar det om att
tillsammans göra en tydlig formulering av problemet och dess grundläggande orsaker, så att vi inte bara ger oss på att hantera symptomen.
En felaktig problemformulering kan skapa ett större problem än det
ursprungliga problemet i sig (Stigendal, 2016). Komplexa samhällsproblem har dessutom inga enkla lösningar. Flera olika perspektiv behövs
för att identifiera såväl problemen som förhållningssätten att hantera
dem.

3.

Folkhälsa:

Med den så kallade Marmotrapporten (2008) ville Världshälsoorganisationen (WHO 2008) uppmärksamma de politiska beslutsfattarna på
omfattningen av de sociala bestämningsfaktorer som döljer sig bakom
den ojämna folkhälsan. Förklaringen till de skillnader i förväntad livslängd, som i Sverige kan uppgå till 8-9 år mellan olika bostadsområden
i samma stad, står inte främst att finna i individernas levnadsvanor (hur
mycket smör de breder på mackan eller hur mycket de motionerar)
utan beror framför allt på olika strukturella förhållanden som bestämmer individernas levnadsvillkor. Dit hör uppväxtvillkor, utbildningsnivå,
bostadsförhållanden, inkomster och inte minst människors känsla av
sammanhang och möjligheten att kunna påverka sin livssituation. Det
är också av denna anledning som den nationella Folkhälsomyndigheten placerat frågan om delaktighet och deltagande inom sitt första poli-

Ytterligare en aspekt som förstärker behovet av en medskapande medborgardialog för att hantera komplexa samhällsfrågor rör frågan kring
statens gradvisa tillbakadragande från det politiska rummet, vilket
minskat den sociala sammanhållningen och tilliten såväl mellan olika
befolkningsgrupper som mellan befolkningen och myndigheter. När
statens moderna institutioner inte längre når ut till alla bostadsområden börjar människor bygga upp egna trygghets- och försörjnings121

tiska målområde. Detta skapar en stark koppling mellan folkhälsoarbetet och freds- och utvecklingsforskningen - som länge uppmärksammat
hur motsvarande strukturella och sociala bestämningsfaktorer också
utgör drivkrafter till social oro och, i sin förlängning, väpnade konflikter.

Under senare årtionden har också forskningen inte bara betonat den
stora betydelse som folkhälsa spelar för den samhälleliga sociala hållbarheten. Den har också uppmärksammat det omvända förhållandet,
det vill säga den inverkan som socioekonomiska förhållanden har på
folkhälsan (Malmökommissionen 2013, Östgötakommissionen 2014).
Känslan av mening, delaktighet och samhällelig tillit har stor inverkan
på individens hälsa. Folkhälsoforskningen talar härvidlag om vikten av
strukturinriktade hälsofrämjande åtgärder för att utveckla de samhällsarenor där människor är verksamma till hälsofrämjande miljöer. Det
handlar inte minst om att anlägga ett så kallat arenaperspektiv (setting
approach) som även inkluderar ett demokratiskt deltagande i beslut
som berör och påverkar människors livssituation. Speciellt betonas vikten av ett gräsrotsperspektiv (bottom up) där möjligheter till bemäktigande och tillit till sin egen förmåga (empowerment) utgör ett avgörande inslag. Det råder således en bred samsyn inom folkhälsoforskningen
om att strävan efter att minska skillnader i hälsa ytterst handlar om att
”skapa livsvillkor som ger alla en reell möjlighet att påverka sin tillvaro,
en ekonomisk trygghet samt möjlighet att utveckla och leva i sociala
sammanhang där man kan känna tilltro till sin egen förmåga, tillit till
andra, hopp och framtidstro.” (Kristenson 2017).

Frågan om folkhälsa är av central betydelse för en hållbar utveckling.
Det gäller inte minst ekonomiskt. En god hälsa hos befolkningen ökar
tillgången på arbetskraft liksom produktiviteten hos den arbetsföra befolkningen. Därtill kommer samhällsekonomiska konsekvenser av ohälsans kostnader. Östgötakommissionen för folkhälsa konstaterar i sin
slutrapport (2014) att:
”Samhällets kostnader för sjukdom och ohälsa är omfattande och fördelar sig på många olika samhällssektorer. Den totala kostnaden i Sverige
år 2008 uppgick till 823 miljarder kronor, varav kostnaden för sjukvården
svarade för 296 miljarder kronor.”
De största samhällskostnaderna kan härledas till det produktionsbortfall som uppstår när individen får nedsatt arbetsförmåga eller avlider i
förtid.
Östgötakommissionen hänvisar till liknande beräkningar i Västra Götalands län:

Box III: Uppsummering 1
Det psykosociala inflytandet

”En hälsoekonomisk studie genomförd i Västra Götaland visar att kostnaden för ojämlikhet i hälsa är betydande. Som mått på samhällskostnaderna användes beräkningar av den produktion av varor och tjänster
som förloras till följd av ojämlikhet i hälsa (kapitalvärde) och värdet av
den nytta hälsan har för individen för att kunna leva det liv man önskar
leva (konsumtionsvärde). Det senare relaterar till samhällets mål med
ekonomisk aktivitet – att förbättra människors välfärd. Beräkningarna
visar att ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland under ett år ger upphov
till omkring 1600 dödsfall ”i förtid”, drygt 27000 förlorade levnadsår, ett
produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor samt en förlust i
hälsa motsvarande 13,9 miljarder kronor.” (Västra Götalandsregionen:
Kostnader för ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen 2011).

Forskning inom socialmedicin har på senare tid alltmer uppmärksammat hur tillgången till psykosociala resurser påverkar människors hälsa. Det handlar om människors tillgång till sociala nätverk och socialt
stöd, liksom tillit till sin egen förmåga (coping) (Kristenson 2012, 2017).
Forskningen bygger vidare på den amerikanske forskaren Aaron Antonovskys arbete som påvisade den betydelse som människors känsla av
sammanhang (sense of coherence) har för individers hälsotillstånd och
välbefinnande (Antonovsky 2005). Individen kan vara vid god mental
hälsa om denne känner sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt
och upplevs som meningsfullt, trots eventuell fysisk sjukdom (KASAM).
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Den ökande vikt som folkhälsoarbetare på olika nivåer i Sveriges kommuner och landsting lägger vid människors möjligheter till delaktighet
och medskapande skall också förstås mot bakgrund av en ökad insikt
om att folkhälsa utgörs av någonting mer än summan av individernas
hälsa. Det handlar om förekomsten av sådana strukturella förhållanden som gör att människor känner sammanhang, som medger social tillit och som får människor att växa. Folkhälsa är därmed en fråga
som är större än folkhälsopolitik. Folkhälsa handlar om förhållanden
som innehåller en potential för människor till ökat självförverkligande,
självrespekt och därmed i förlängningen en ökad individuell hälsa. Här
spelar människors delaktighet i samhällsutveckling och känslor av sammanhang en avgörande roll. Folkhälsa handlar emellertid också om
individens och samhällets förmåga att hantera komplexa samhällsfrågor och därmed skapa förutsättningar för en socialt hållbar utveckling.
För att komma tillrätta med folkhälsans grundläggande orsaker krävs
därför samverkan mellan olika politikområden som inbegriper såväl arbetsmarknads- som bostadspolitik.

4.

I moderna demokratier har denna förhandling skett inom ramarna för
den representativa politiska demokratin och utifrån de olika ideologier
som präglat det partipolitiska systemet. Sedan 2001 års demokratiutredning presenterade sitt betänkande har medvetenheten på många
håll ökat, gällande behoven av att komplettera och utvidga den representativa demokratin. Arbetet med att skapa social hållbarhet ökar vikten av att förstå hur människor ser på och tänker om värdegrunder
som utveckling, säkerhet och rättvisa och hur de utifrån detta förhåller
sig till frågan om social hållbarhet i sin vardag. Till följd av den ökande
mångfald och de ökande socio-ekonomiska klyftor, som tenderar att
följa i den stora samhällsomdaningens spår, lever emellertid människor
i olika bostadsområden, även om de lever i samma stad. De lever därmed ofta i helt skilda världar och med helt olika livsvillkor och levnadsbetingelser. Det sjunkande valdeltagandet, tillsammans med den minskade partipolitiska tillhörigheten, har därmed gjort det allt svårare att
fånga upp människors levnadsvillkor, tankemönster och förhållningssätt genom den representativa demokratins kanaler; att medborgarna
går och röstar vart fjärde år. För att rätt kunna identifiera den sociala
hållbarhetens innebörd, och vad som krävs för att kontinuerligt värna
om den, måste den parlamentariska arenan därför utökas och göra det
möjligt för människor att göra sina röster hörda och framföra sina perspektiv, även om de av olika skäl uppfattar det som mindre meningsfullt att delta i och föra fram sina åsikter under allmänna val. Det har
blivit allt viktigare att inkludera alla de som befinner sig i samhällets
utkanter i arbetet med att säkerställa en socialt hållbar utveckling. En
sådan strävan underlättas av att Sveriges Kommuner och Landsting,
samt flera av våra storstäder, vid användandet av medborgardialogen
valt att definiera medborgare som de som bor, verkar, vistas i eller har
andra relationer till staden, oavsett deras juridiska status.

Den sociala hållbarhetens innebörd:

Social hållbarhet är ett omtvistat begrepp eftersom de förhållanden som
begreppet försöker fånga är lokalt specifika och därtill förändras över
tid, inte minst genom befolkningens allt större rörlighet och snabbare inoch utflyttning mellan olika bostadsområden. Social hållbarhet handlar
om människors välbefinnande. Det handlar om att hantera komplexa
samhällsfrågor på ett sätt som tillfredsställer människors strävan efter säkerhet (trygghet och förutsägbarhet), utveckling (utbildning och
hälsa) och rättvisa (mänskliga rättigheter). Dessa tre värdegrunder har
varit drivande för samhällsutvecklingen under mänsklighetens moderna historia och har också utgjort den grund på vilken staten byggt upp
sin legitimitet och samhällets sociala kontrakt. Innebörden av dessa
tre värdegrunder är emellertid också flytande och beror på sitt sociala
sammanhang. Därför kan de bara förhandlas fram tillsammans med de
som är berörda.

5.

Demokrati och mänskliga rättigheter:

De krav på deltagande och delaktighet, som den sociala hållbarheten
ställer, handlar ytterst om horisontell och vertikal social tillit. Här visar forskningen på att sambanden mellan demokrati och den sociala
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hållbarheten är ömsesidigt förstärkande och går i dubbel riktning. En
utvidgad demokrati och tillgång till det politiska rummet förstärker den
sociala tilliten och bidrar i sin tur till att förstärka demokratins förmåga
att hantera värdegrundskonflikter.

senare blir det svårt för människor att tillvarata sina demokratiska rättigheter. Det gäller inte minst rätten till utbildning, bostad och arbete.
Rätten till utbildning och bostad är avgörande för förmågan att använda sig av sina politiska rättigheter. Rätten till arbete utgör inte bara det
främsta medlet för att säkra sin egen inkomst. Förmågan att själv kunna tillgodose sina egna och sin familjs behov är också grundläggande
för självrespekten.

Det är mot denna bakgrund oroande att människors politiska engagemang minskar, någonting som tydligt visar sig i valdeltagandet. Som jag
redogjort för är det svenska valdeltagandet i och för sig generellt högt
i en internationell jämförelse (omkring 82 %). Men jag kunde samtidigt
också visa på hur det varierar stort (med över 50 procentenheter) mellan olika valdistrikt. Valdeltagandet är anmärkningsvärt lågt speciellt i
resurssvaga och utsatta bostadsområden. Jag kunde också konstatera
att utvecklingen inte är entydig. Den tyder snarare på en ökad polarisering mellan de medborgargrupper som känner sig exkluderade och
utestängda från samhälleligt deltagande och de grupper som känner
sig inkluderade och att de genom politisk delaktighet kan påverka olika
beslut som rör deras vardagsliv. Samtidigt som antalet medlemmar i
politiska partier, fackförbund och det etablerade föreningslivet fortsätter att sjunka, uppger omkring hälften av den svenska befolkningen,
enligt de levnadsundersökningar som SKL i samarbete med flera andra
aktörer med jämna mellanrum genomför, att de på olika sätt är engagerade i det civila samhället. Förbättrad tillgång till information gör
att folk känner ett allt större behov av att få vara med och föra fram
synpunkter. Medborgardialog är därför någonting som ligger i tiden.
En förbättrad politisk delaktighet ligger också i beslutsfattarnas intresse. Vikten av sådan delaktighet förstärks av samhällsproblemens ökade
komplexitet, liksom av önskemål om förbättrad folkhälsa och kognitiv
förmåga. Det är mot denna bakgrund som vi skall förstå det uppdrag
som den senaste demokratiutredningen (2015) fick när det gällde att
föreslå konkreta åtgärder över vad som kan och bör göras för att ytterligare utvidga demokratin och öka människors politiska delaktighet.

Den svenska regeringen, liksom Sveriges Kommuner och Landsting,
lägger följaktligen stor vikt vid frågan om de mänskliga rättigheterna.
Möjligheten att påverka beslut som rör våra levnadsförhållanden anses
härvidlag utgöra ett exempel på en demokratisk och mänsklig rättighet. Frågan om rätten till mänskliga rättigheter är emellertid, när det
väl kommer till kritan, starkt kopplad till frågan om medborgarskap och
medborgerliga rättigheter. Människor som saknar medborgarskap i juridisk bemärkelse kan i praktiken därför inte alla gånger tillgodoräkna
sig lika omfattande mänskliga rättigheter som vad medborgarskapet i
juridisk bemärkelse tillhandahåller.
Men även om det finns visst fog för att hävda att mänskliga rättigheter
har ett lågt juridiskt skydd, och i den bemärkelsen är juridiskt mindre
meningsfulla, så är de inte politiskt meningslösa. Det står naturligtvis
lokala politiker fritt att gå längre i tillhandahållandet av välfärdstjänster än vad den nationella lagstiftningen medger (så länge som de inte
går emot lagstiftningen). De kan alltså bidra till att skapa vad vi skulle
kunna kalla för en diskursiv praktik. Mänskliga rättigheter finns för att
vi pratar om dem, skriver om dem och debatterar dem. De ingår alltså i det parlamentariska politiska positionskriget och kan genom det
också gradvis förstärkas i sin tillämpning. Det är enligt min förståelse
på lokal nivå som denna diskursiva praktik växer fram. Det är där som
erfarenheter skapas och segrar skördas, vilket också gradvis kan förstärka lagstiftningen. Ett alltför legalistiskt synsätt riskerar därmed att
reducera möjligheterna att se det ömsesidigt förstärkande sambandet
mellan medskapande och dialog å ena sidan - och frågan om de mänskliga rättigheterna å den andra. Samtidigt som strävan efter mänskliga

Det är också här som de mänskliga rättigheterna kommer in i bilden.
Det handlar då inte bara om politiska och medborgerliga rättigheter
utan också om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Utan de
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rättigheter legitimerar vikten av medskapande och dialog, möjliggör
medskapande och dialog att den diskursiva praktiken hålls vid liv och
ytterligare underlättar tillämpningen av de mänskliga rättigheterna.

6.

Dessa sociala konflikter kan endast hanteras på ett hållbart sätt genom
att låta de olika konfliktparterna komma till tals och föra fram sina perspektiv på såväl konflikternas bakomliggande orsaker som olika sätt på
vilka de skulle kunna hanteras. En lyssnande dialog med ett gemensamt
tänkande utgör viktiga grundbultar för all konflikthantering. Samtidigt
kännetecknas sociala konflikter av det faktum att de mycket sällan går
att lösa en gång för alla. Konflikten ligger ofta kvar och gror och blossar
upp i takt med den fortsatta utvecklingen och att nya generationers
aktörer växer upp och tar över som konfliktalstrare och bärare. Sociala konflikter kräver därför oftast en dialogkultur och en arena för ett
ständigt pågående samtal kring förhållanden som påverkar människors vardagsliv och som människor känner det angeläget att prata om,
alldeles oavsett om någonting särskilt har hänt eller inte.

Sociala konflikter:

Den rådande samhällsomdaningen är en konfliktfylld process. Det
handlar inte minst om olika värdegrundskonflikter, inte bara mellan
olika kulturer utan kanske framför allt mellan generationer och olika
sätt på vilka människor formar sin identitet och tillhörighet (Bauman
2007). Samhällsomdaningen påverkar såväl rådande maktordningar som människors levnadsförhållanden och vardagsliv. Växande inkomstklyftor och en tilltagande segregation gör att alltfler människor
lever i skilda världar med liten kunskap om - och förståelse för - andras
levnadsförhållanden. Produktionssystemens utveckling, och arbetsmarknadens ökade krav på flexibilitet, ökar många människors osäkerhet och brist på framtidsuppfattning. Därtill kommer ett växande
demokratiskt underskott när alltfler ekonomiska och politiska beslut
fattas av otillgängliga nätverk och partnerskap, transnationella företag
och internationella institutioner, utan möjlighet till ansvarsutkrävning
(Chandler & Mazlish 2005). Som ett resultat minskar den sociala tilliten.
Den sociala dynamik som följer i den ojämna utvecklingens spår präglas av ökande mångfald, såväl när det gäller värderingar som i förhållningssätt. Samtidigt som utvecklingen förstärkt de samhälleliga konflikternas grogrund har de blivit allt svårare att hantera. Det politiska
landskapets förändring gör det många gånger svårt att identifiera vilka
konfliktparter som är inblandade. Likaså vilka samtalspartners som är
representativa och innehar en tillräcklig legitimitet i sin grupp för att
överenskomna åtgärder skall respekteras och genomföras i praktiken.
De globala produktionsnätverkens krav på stabilitet och säkerhet, för
såväl sin fysiska egendom som för sin personal, tvingar många gånger
fram åtgärder för förstärkt kontroll och övervakning (negativ säkerhet).
Utrymme saknas för den långsiktighet som krävs för att förbättra social
tillit och sammanhållning (positiv säkerhet). Därmed riskerar konflikter
att eskalera och bli än mer svårhanterliga.

7.

Samhällsförändringens drivkrafter:

Arbetet med social hållbarhet måste innehålla en strävan efter att skapa
utrymme för den samhällsförändring som den sociala hållbarheten kräver. Historiska erfarenheter visar på att det från och till uppstår gläntor
i det politiska landskapet där manöverutrymmet för det politiska ökar.
Det handlar ofta om motsägelsefulla omständigheter som även hotar
makthavarnas egna långsiktiga intressen, vilket skapar ett sammanfallande upplyst egenintresse av att komma tillrätta med problemen.
Samtidigt pekar historiska erfarenheter också på att makthavare och/
eller beslutsfattare sällan på egen hand utgör historiens subjekt med
förmåga att utnyttja liknande gläntor. För att utnyttja tillfället, och få
kraft att gå från ord till handling, krävs medborgarnas delaktighet och
politiska opinionstryck underifrån. Medskapande och medborgardialog
blir här viktiga transformativa verktyg för att få till stånd den vertikala interaktionen mellan makthavarnas intresse av förändring uppifrån
och människors krav underifrån på hur en sådan förändring skall se ut.
Den medskapande dialogen blir här inte minst viktig för att synliggöra eventuell retorik och risk för det som inom förvaltnings- och implementeringsforskningen kallas för särkoppling, nämligen det faktum att
alla beslut som makthavarna fattar, inte alltid är tänkta att ordagrant
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Den politiska delaktighetens strukturella
hinder

genomföras utan kanske mer handlar om en eftersträvad vision som
upplevs viktig - för att lugna den politiska opinionen/bekymrade befolkningsgrupper - eller att förstärka varumärket gentemot olika ekonomiska samarbetspartners.

Det är mot denna bakgrund, tillsamman med vikten av att utvidga den
politiska arenan och komplettera den representativa demokratin genom deliberativa inslag i form av samtalsdemokrati, som Sveriges Kommuner och Landsting av sin medlemskongress år 2003 fick i uppdrag
att verka för en ökad användning av medborgardialogen. Samtidigt har
den pågående samhällsomdaningen inte bara medfört behov av att
utvidga och demokratisera demokratin. Utvecklingen har, sedan kongressens beslut, också medfört ett antal nya hinder som försvårat för
människor att öka sitt politiska deltagande med hjälp av medborgardialog. Dessa hinder är såväl av strukturell natur (när det gäller dialogens
förutsättningar) som av procedurmässig natur (när det gäller dialogens
genomförande). Dessa hinder måste överkommas för att medborgardialogens potential som demokratiskt och transformativt verktyg till
fullo skall kunna tillvaratas. För att underlätta en diskussion runt om i
landet hos Sveriges kommuner och landsting, kring vad som kan göras
för att förbättra medborgardialogens användbarhet och förstärka såväl
demokratin som de mänskliga rättigheterna, skall jag kort redogöra för
dessa olika hinder. Innan jag fördjupar mig i de procedurmässiga hindren skall jag ge mig i kast med några av de mer strukturella hindren.
Ett sådant strukturellt hinder återfinns i det sätt på vilket det politiska
landskapet förändrats. Ett annat står att finna i det postpolitiska tillstånd som präglar samhällsutvecklingen och som i hög grad kommit att
minska det politiska manöverutrymmet.

På grund av de asymmetriska maktförhållandena, som ofta kännetecknar denna vertikala interaktion, blir det än mer viktigt att dialogen utformas på ett sätt som bemäktigar den svagare partnern. Dialogen skall
vid sådana maktförhållanden inte heller nödvändigtvis sträva efter att
i första hand komma överens och uppnå konsensus kring vad som behöver göras. Innan eventuella gemensamma intressen och långsiktiga
åtgärdsprogram kan identifieras måste först föreliggande meningsskiljaktigheter och olika perspektiv synliggöras och hanteras.
Förutom vikten av vertikal interaktion mellan befolkningsgrupper och
myndigheter har den tilltagande individualiseringen, det politiska landskapets förändring och tendensen till arbetsmarknadens och det civila
samhällets tudelning också förstärkt vikten av en horisontell interaktion, med syfte att stärka sammanhållningen inom och mellan det civila
samhällets olika sociala rörelser. Vår tids stora samhällsomdaning, med
sina diffusa maktstrukturer, har många gånger medfört ett motstånd
utifrån vad folk är emot istället för vad människor vill och är för. Denna
utveckling gör att det civila samhället börjar förlora sin politiska styrka
– istället för att kanalisera in den i det politiska systemet, med konkreta
krav på förändring och alternativa förhållningssätt, lyckas man på sin
höjd synliggöra orsakerna till sitt politiska missnöje. Denna strävan efter horisontell interaktion måste bli så inkluderande som möjligt så att
den inte bildar ett nytt innanförskap som fortsätter att utestänga marginaliserade grupper. Ett av den medskapande dialogens främsta syfte
är alltså att också bidra till att återupprätta den sociala sammanhållning
som krävs för att det civila samhället skall bli till en förändringskraft.
Härigenom bidrar den horisontella dialogen till att också förändra det
politiska landskapet i sig.

Det förändrade politiska landskapet
Det sätt på vilket det svenska politiska landskapet förändras kan naturligtvis bara uppfattas utifrån ett historiskt perspektiv. Det kan därför
vara värt att påbörja analysen av pågående förändringar i det politiska landskapet med att dra sig till minnes att framväxten av det nationalstatliga industriella projektet, liksom den svenska modellen, byggde
på en kollektiv identitet - mycket utifrån människors yrkestillhörighet.
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Människor trodde på modernismens stora berättelse om framsteget,
och de versioner av denna berättelse som olika partipolitiska program
präglades av. Den ekonomiska och politiska makten var synlig. Ägaren
av produktionsmedlen befann sig i närhet av arbetarna och kunde direkt utsättas för kollektiva aktioner av olika slag. Den politiska makten
fanns hos kommunfullmäktige eller i Riksdagen och gick att påverka genom den representativa demokratin. Statens legitimitet och det sociala
kontraktet kunde upprätthållas genom att staten tillgodosåg människors strävan efter säkerhet, utveckling och rättvisa - de tre värdegrunder
som kännetecknat mänsklighetens moderna historia. Det exakta innehållet i dessa idéhistoriska värdegrunder kunde förhandlas fram inom
ramarna för det politiska parlamentariska systemet. Säkerhet handlade
mycket om statens säkerhet och dess förmåga att erbjuda dess medborgare skydd mot externa militära hot. Utveckling handlade om det
moderna livet, om ekonomisk tillväxt och om förbättrad folkhälsa. Rättvisa var en fråga om rimlig fördelning av produktionsresultaten mellan olika befolkningsgrupper, liksom om rättvis tillgång till det politiska
rummet. Demokratins och arbetsmarknadens spelregler fungerade relativt väl när det gällde att hantera förekommande målkonflikter.

re i samma utsträckning på människors kollektiva identitet, där stora
berättelser och politiska partier spelade stor roll, utan på mer individuella och flytande identiteter, där människor i ökande utsträckning söker
andra grunder för identitetsformation. En del människor kan identifiera
sig genom sitt upplevda utanförskap (exkluderingens identitet) medan
andra försöker identifiera sig genom sin konsumtion (märke på kläder,
resa med egen bil eller kollektivtrafik, bilmärke, boendeform, boendeort med mera) (Bauman 2007). Som en logisk följd har de stora berättelserna ersatts av en mångfald små och olika berättelser - anpassade
efter individers behov för stunden. Detta har medfört en ökande rörlighet hos delar av väljarkåren mellan olika politiska partier, beroende
på vilket parti som människor upplever bäst tillgodoser den specifika
sakfråga som för stunden ligger dem närmast om hjärtat.
Därtill kommer att formerna för maktutövning har förändrats. Makten
har flyttats bort från såväl fabriken som från den representativa demokratins möteslokaler. Den har övergått från att främst vara ekonomisk
eller politisk, till att bli diskursiv och alltmer forma dominerande tankestrukturer. I en sådan situation börjar partiprogrammen i sig upplevas
som alltför abstrakta och uppifrån styrda. Intresset för traditionella politiska partier överlag avtar, allt medan engagemanget i mer nätverksbaserade och sociala rörelser, utan hierarki och tydlig ledning, ökar.
Samhällets tilltagande individualisering har också medfört att innehållet i de tre klassiska värdegrunderna i form av människors strävan efter säkerhet, utveckling och rättvisa, vilka utgjort basen för det sociala
kontraktet, har förändrats. Innehållets fokus har gradvis förskjutits från
staten till individen. Inom FN-systemet talas det som en följd av denna
utveckling istället numera alltmer om mänsklig säkerhet, mänsklig utveckling och mänskliga rättigheter.

Produktionssystemens transnationalisering - och den stora samhällsomdaning som följer i dess spår, där det lokala alltmer flätas samman med det globala - har gradvis kommit att förändra dessa förhållanden (Thörn 2012). Den parlamentariska arenan har visat sig alltför
avgränsad och exklusiv för att få med tillräckligt många av de parter
som är berörda i den förhandling som måste till för att identifiera de
värdegrunder på vilka det sociala kontraktet och den sociala hållbarheten skall vila. Som närmare redogjordes för i forskningsstudiens andra
del (avsnitt 2) finns det flera olika förklaringar till detta som har att göra
med människors identitet, det sätt på vilket makt utövas, liksom hur
politiska energier kanaliseras och kommer till uttryck (Sörbom 2012).

Sammantaget har den tidigare sociala tilliten, som byggde på förutsägbarhet när det gällde den kollektiva förmågan och vad man kunde förvänta sig av kollektivet och statsapparaten, gradvis bytts ut mot osäkerhet/otrygghet och misstroende då samhället blivit mer individualistiskt
och staten många gånger tvingats att dra sig tillbaka från det politiska

De globala produktionsnätverkens ökade krav på flexibilitet, med tillhörande visstids- och projektanställningar, har parallellt medfört att
människors identitet börjat luckras upp. Samhällsbygget vilar inte läng127

rummet, och avsagt sig sin uppgift som leverantör av välfärdstjänster
(Bauman 2002). För många befolkningsgrupper har ”de stigande förväntningarnas missnöje”, som utgjorde Tage Erlanders stora politiska
utmaning, gradvis övergått i någonting som kanske skulle kunna uttryckas som ”de minskade förhoppningarnas vanmakt”.

Bortsett från frågan om behovet av mötesplatser diskuterade Demokratiutredningen alltför sparsamt frågan om det politiska landskapets
förändring och i vilken utsträckning som detta kan tänkas påverka förutsättningarna för att utvidga demokratin och människors politiska delaktighet. Inte heller gav sig Demokratiutredningen i kast med de strukturella förhållanden som följt med produktionssystemens utveckling
och vår tids stora samhällsomdaning, något som kommit att påverka
såväl det politiska utrymmet som därigenom också indirekt det politiska landskapet, vilket sammantaget minskat motivationen till - och ändamålsenligheten av - människors politiska engagemang. Innan jag i ett
kommande avsnitt skall ta upp frågan om delaktighetens olika former,
dess möjligheter och procedurmässiga hinder, måste jag därför ytterligare fördjupa mig i och diskutera detta strukturella förhållande som
i hög i grad påverkar människors motiv till politiskt engagemang. Det
gäller det sätt på vilket utvecklingen skapat ett postdemokratiskt tillstånd och reducerat det politiska manöverutrymmet.

Det är i detta perspektiv som det minskade valdeltagandet är så oroande. Enligt mitt förmenande blev demokratiutredningen (2015) svaret
skyldig när det gällde uppgiften att komma med förslag på vad som kan
göras för att utvidga demokratin och öka människors politiska delaktighet.
Undantaget som bekräftar regeln utgörs av demokratiutredningens
insikt om behovet av mötesplatser. Möjligheterna att tillgodose de
ökade behoven av samverkan mellan olika medborgargrupper försvåras genom bristen på sådana. Bostads- och skolsegration medför att
människor lever i skilda världar och har få kontaktytor och beröringspunkter. Den kommunala förvaltningen skulle kunna utgöra en viktig
stödjande struktur för medborgerlig samverkan genom att tillhandahålla olika typer av mötesplatser. Demokratiutredningen poängterar
att:

Det politiska manöverutrymmet
Forskningslitteraturen beskriver ofta det demokratiska underskottet
som ett resultat av vad de kallar för ett postdemokratiskt tillstånd. Detta
är en generalisering som till viss del försvårar identifiering av de åtgärder med vilka underskottet skulle kunna överbryggas. Enligt min
uppfattning har det politiska manöverutrymmet kraftigt kommit att beskäras genom flera olika uttryck som detta postdemokratiska tillstånd
tar sig och som måste uppmärksammas och hanteras var för sig. Det
finns därför anledning att fördjupa analysen av det postdemokratiska
tillståndets beståndsdelar. Detta tillstånd visar sig nämligen i sin tur bestå av vad som kan betecknas som ett a-politiskt tillstånd, såväl som av
vad jag närmast skulle vilja beteckna som ett postpolitiskt tillstånd.

”[…] möjligheten till tillgängliga mötesplatser för sociala möten bör förbättras i kommunerna. Ett sätt för kommuner att få tillgång till fler möteslokaler är att öppna upp skolans lokaler för föreningsaktiviteter efter
skoltid” (SOU 2016:5).
Tillgången till mötesplatser i bostadsområdet handlar om möjligheter
till att öka den sociala tilliten. Lokalsamhälletilliten spelar en stor roll
för den lokala kollektiva förmågan. Med detta begrepp förstår man den
sammanhållning eller tillit som finns i grannskapet, kombinerat med
vilja och förmåga att handla för det allmännas bästa (Gerell, 2015). I ett
grannskap där det sociala kapitalet är starkt fungerar samhället bättre,
helt enkelt för att människor litar på varandra och hjälps åt för att lösa
olika problem (Putnam, 2001, Rothstein, 2003, Sampson, 2012).

Om jag börjar på en mer övergripande och generell nivå, och analyserar
det postdemokratiska tillståndet, har detta uppstått som ett resultat av
den gradvisa övergången från en mer hierarkisk och traditionell form
för regeringsutövning till vad som inom statsvetenskapen kommit att
kallas för nätverksstyrning (governance). Den senare formen för sam128

hällsstyrning skall uppfatas som ett resultat av statens förändrade roll
och det behov av lokal offentlig och privat samverkan (partnerskap),
som bland annat kan säkerställa finansiering av de investeringar i fysisk infrastruktur som utvecklingen kräver. Dessa nätverkssamarbeten,
som kommit att etableras mellan olika fackförvaltningar och ekonomiska finansiärer, har kommit att bli exklusiva i den bemärkelsen att de i
mångt och mycket utestänger medborgarna från delaktighet när det
gäller det sätt på vilket det offentliga rummet skall disponeras och användas. Ett ökat inflytande från medborgarna upplevs som ett störande
och tidsödande inslag. Demokrati bygger på det långsamma samtalet
för att besluten som fattas skall uppfattas som legitima, medan olika investerare, kapitalägare och de globala produktionsnätverken ställer allt
större krav på snabba investeringsbeslut. Informella och parallella beslutsprocesser i mer slutna rum har därför ofta vuxit fram vid sidan av
den representativa demokratins kanaler. Berörda medborgare får inte
heller alla gånger insyn i vad som förhandlats fram i stängda rum med
hjälp av de olika dokument som producerats, eftersom överenskomna
avtal oftast hemligstämplas av kommersiella skäl.

Denna strävan efter politisk konsensus och den enda vägens politik har
samtidigt gett upphov till ett annat fenomen som närmast kan betecknas som ett slags postpolitiskt tillstånd. De politiska beslut som fattas
handlar, till följd av vårt a-politiska tillstånd, inte längre om varför saker
och ting skall göras utan mer om vad som skall göras. Detta vad som
skall göras formuleras därtill, just för att kunna uppnå bred konsensus,
på en hög abstraktionsnivå. Denna höga abstraktionsnivå innebär i sin
tur att politiken (de politiskt förtroendevalda) indirekt överlämnar det
politiska till förvaltningen och dess tjänstepersoner. Detta genom det
stora tolkningsutrymme som öppnas upp i samband med att förvaltningen fått i uppdrag att definiera hur detta vad skall göras; följt som en
logisk konsekvens av den höga abstraktionsnivån. Härigenom kommer
det politiska in bakvägen - utan möjlighet till ansvarsutkrävning. Tjänstepersonen som skall besvara frågan hur den abstrakta policyn skall
genomföras är präglad av sin ideologi och av sina käpphästar och är
därtill sällan representativ för de personer som bor i bostadsområdet
där de fattade besluten skall genomföras. Det politiska samtalet undviker härigenom frågan om det politiska; frågan varför något ska göras,
det vill säga det som franska samhällsvetare ger en feminint bestämd
artikel med stora bokstäver (La Politique). Istället koncentreras det politiska samtalet kring att, utifrån en brett formulerad och allmänt accepterad policy, besvara frågan om hur detta skall göras, det som franska
samhällsvetare kallar för det maskulint bestämda le politique med små
bokstäver (Mouffe, 2009).

Vårt postdemokratiska tillstånd tar sig samtidigt därutöver också ett
något annorlunda uttryck, vilket närmast för tankarna till ett a-politiskt
tillstånd (det vill säga ett icke-politiskt tillstånd), i den bemärkelsen att
det inte finns något utrymme för olika politiska alternativ att välja mellan. Det är ett tillstånd som uppstår till följd av beslutsfattarnas strävan
efter att öka platsens attraktivitet och konkurrenskraft och förstärka
dess varumärke, genom att så lydigt och så effektivt som möjligt ansluta sig till den rådande uppfattningen om vad som krävs för att bli
till en del i de globala produktionsnätverken – den enda vägens politik.
Eftersom strävan efter att bli till en attraktiv länk i de globala förädlingskedjorna är av en långsiktig karaktär, som kräver hållbarhet över tid,
strävar de politiska beslutsfattarna efter att i görligaste mån uppbåda
politisk konsensus kring den politiska inriktningen. Detta medför att de
målkonflikter mellan olika hållbarhetsmål som kan följa med den politiska inriktningen tonas ner – politiken söker sig mot mitten, det vill
säga efter ett så brett samförstånd som möjligt (politisk triangulering).

Poängen med att förstå begreppet postdemokratiskt tillstånd utifrån
dessa olika kategorier ligger i att påvisa omfattningen av det demokratiska underskottet, och vikten av att utvidga den traditionella medborgardialogen till att bli mer medskapande för att kunna hantera komplexa
samhällsfrågor. För att komma tillrätta med vårt postdemokratiska
tillstånd, och med näringslivets gradvist ökade inflytande, räcker det
därför inte med att använda sig av en traditionell medborgardialog vid
beslut om det offentliga rummets användning - enligt de riktlinjer som
föreskrivs i plan- och bygglagen. För att komma tillrätta med det postdemokratiska tillståndet behöver vi istället röra oss ytterligare några
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steg uppåt på SKL:s delaktighetstrappa och utforma åtgärder för ökat
inflytande, delaktighet och medskapande. Införandet av en deltagande
medborgarbudget kan härvidlag göra det möjligt för medborgarna att
komma in i beslutsprocessen i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar.

samlingar.
Från social tillit till osäkerhet/otrygghet och bristande förtroende: innan förskjutningen hade medborgarna stor tilltro till den kollektiva förmågan, då man upplevde sig veta vad man kunde förvänta sig av kollektivet och statsapparaten. Numera känner medborgarna en osäkerhet/

Box III: Uppsummering 2
Det förändrade politiska landskapet och
medskapandets strukturella hinder

otrygghet och misstroende, då samhället efter dessa gradvisa förskjut-

Övergången från det nationella produktionssystemet till det mer post-

ka rum: produktionssystemens strukturella förändringar har därutöver

nationella nätverkssamhället, med sitt beroende av globala förädlings-

också förändrat det politiska manöverutrymmet. Vårt postdemokra-

kedjor, har medfört ett antal gradvisa förskjutningar i det politiska land-

tiska tillstånd innebär inte bara att politiska beslut i stor utsträckning

skapet, vilket i sin tur har påverkat såväl viljan till som utrymmet för

fattas i ett privat – offentligt partnerskap som begränsar medborgar-

politisk delaktighet. Dessa förskjutningar kan förenklat sammanfattas i

nas inflytande. Den gradvisa förskjutningen i det politiska landskapet

följande punkter:

kännetecknas också av en närmast a-politisk situation, till följd av den

ningar blivit mer individualistiskt - och förväntningarna på det offentliga
och på den kollektiva förmågan har minskat.
Från utrymme för politisk delaktighet till mer slutna stängda politis-

enda vägens politik, samt av en postpolitisk situation - där tjänsteper-

Från synlig makt till osynlig makt: innan förskjutningen kunde man till-

soner erhållit tolkningsföreträdet kring hur abstrakta policybeslut skall

skansa sig makt genom att ta kontroll över staten, dess förvaltning och

genomföras i praktiken.

myndighetsutövning. Efter förskjutningen har makten kommit att finnas ”överallt och ingenstans”, där statsmakten endast blivit en av flera
innehavare av makt. I och med att makten finns på flera platser har den

Procedurmässiga hinder för
medskapande, dialog och deltagande

till viss del blivit ”osynlig” och oåtkomlig.
Från politisk organisering genom partier till politisk organisering genom sociala rörelser: innan förskjutningen var det genom de politiska
partierna som organiseringen skedde i kampen om makten (statsmak-

Frågan om människors politiska delaktighet kom högt upp på den politiska agendan i samband med det internationella toppmöte kring klimatoch miljöfrågor som ägde rum i Rio de Janeiro 1992, och som resulterade i de första hållbarhetsmålen (Agenda 21). Konferensen konstaterade
att de klimat- och miljömässiga utmaningar som mänskligheten stod inför krävde stora förändringar i produktions- och konsumtionsmönster,
liksom i människors livsstil och levnadsvanor. Utmaningarna fanns att
hitta såväl i höginkomst- som i låginkomstländer. Dessa förändringar
skulle behöva vara av en sådan omfattning att de inte ansågs möjliga
att uppnå utan medborgarnas engagemang och delaktighet.

ten). Efter förskjutningen har det kommit att bli sociala rörelser som
åtminstone försöker göra motstånd mot makten - som numera upplevs
finnas ”överallt och ingenstans”.
Från politiskt uttryck genom program till politiskt uttryck genom handlingsnätverk: innan förskjutningen förväntades medborgarna ta ställning till partiprogram där utrymmet till inflytande var begränsat. Numera vill medborgarna engagera sig direkt i de frågor som känns relevanta
för stunden - och då även mellan val till olika beslutande politiska för130

De komplexa samhällsproblem som sedan följde med samhällsutvecklingen kom ytterligare att betona vikten av människors delaktighet och
medskapande, inte minst när det gällde att såväl formulera problemen
som att identifiera och sedan genomföra beslutade åtgärder. Dialog utgör härvidlag ett naturligt verktyg för medskapande.

Information och konsultation utgör de två första plattformarna, och det
tredje utgörs av medborgardialog. Denna tredje plattform handlar vanligen om den typ av lärande dialog utifrån ett gemensamt tänkande som
diskuterades ovan. Den medskapande dialogen återfinns som en fjärde
plattform på delaktighetstrappan och motsvarar det som där kallas för
inflytande och som innebär att medborgarna är med och både formulerar problemet, planerar och genomför de konkreta aktiviteter som
överenskommits.

Medborgardialogen som verktyg för ökad politisk
delaktighet
Medborgardialog kan emellertid ta sig olika uttryck. Ofta handlar det
om att beslutsfattarna försöker förbättra sina beslutsunderlag genom
att bjuda in till dialog för att informera om någonting och konsultera
medborgarna om vad de tycker om de olika beslut som övervägs. På
motsvarande sätt handlar de initiativ till dialog som kommer underifrån, från medborgarna själva, ofta om att ifrågasätta och diskutera
beslut som de på olika sätt hört talas om att beslutsfattarna är beredda att fatta. De komplexa samhällsproblemen behöver, för att kunna
hanteras på ett hållbart sätt, oftast emellertid en mer avancerad form
av lärande och medskapande dialog. Här handlar det om att förutsättningslöst tänka tillsammans och att också finna sätt att handla och göra
saker tillsammans, inte minst för att pröva hållbarheten i de olika förslag som vuxit fram under den medskapande dialogen.

Innan jag ger mig i kast med den femte plattformen – medbeslutande;
i form av deltagande medborgarbudget - skall jag kort uppehålla mig
vid några av mina egna erfarenheter när det gäller medborgardialogens förutsättningar att förstärka mellanvalsdemokratin. Enligt mina
erfarenheter vittnar vanligtvis de flesta av de förvånansvärt många
exempel på medborgardialog som genomförts på olika håll runt om
i landet på att det, förutom de olika strukturella hinder jag diskuterat
och som begränsar dialogens förutsättningar, också föreligger ett antal
procedurmässiga hinder som gör det svårt att genomföra medborgardialogen som tänkt och som därför i praktiken begränsar medborgarnas inflytande. Jag skall i detta avsnitt ta upp och diskutera kring några
av dessa hinder och samtidigt undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning som dessa olika procedurmässiga hinder skulle kunna överkommas. Jag koncentrerar mig på de tio vanligaste förekommande hindren som jag tror mig ha kunnat identifiera under mitt eget arbete med
denna forskningsstudie:

Som den uppmärksamma läsaren ser utgör dessa olika former för samtal och dialog ingenting annat än olika ”plattformar” på den delaktighetstrappa som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram och arbetat
med sedan flera år tillbaka. Jag har valt att kalla de olika stegen i trappan för ”plattformar”. Jag vill därmed understryka att de olika stegen
inte skall jämföras med varandra i form av någon inbördes rangordning. De innebär förvisso olika grad av delaktighet och inflytande men
dessa variationer beror på vad som är eftersträvansvärt i den konkreta
situation som råder - och det syfte som fastställts för dialogen. Samtliga
plattformar (steg) kan, rätt utformade, ge ett värdefullt bidrag för att
hantera den situation som avses.

(1) Dialogens alltför begränsade syfte:
Ambitionen att med hjälp av dialog förbättra beslutsunderlag och effektivitet vid policygenomförande spelar en viktig roll för dialogens motivering och utformande. Denna ambition har emellertid i flera fall och av
olika skäl över tid kommit att utgöra ett svåröverkomligt hinder för att
möjliggöra en mer lärande och medskapande dialog. Något som den
fjärde och femte plattformen på delaktighetstrappan syftar till att överbrygga. Strävan efter att förbättra beslutsunderlaget har för det första
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(2) Människosyn, kunskapssyn och synen på
maktutövning:

koncentrerat dialogens fokus till en avgränsad fråga. Det har samtidigt
för det andra medfört att initiativet till dialogen kommer från förvaltningen, eventuellt på uppdrag av politiken. Vi talar alltså här i termer av
inbjuden dialog uppifrån. För att dialogen skall upplevas som möjlig att
hantera har oftast vare sig tjänstemännen eller politiken för det tredje
varit motiverade att med hjälp av dialogen också lyssna in nej-röster
och försöka få fram så många perspektiv som möjligt, vare sig det gäller
identifiering av problem eller tänkbara åtgärdsförslag.

Utrymmet för den mer lärande och medskapande dialogen begränsas
också av mentala strukturer och den inlåsning i den sociala ingenjörskonsten som fortfarande präglar stora delar av vår myndighetsutövning,
vilket innebär att vi envist fortsätter med att försöka bygga ett välfärdssamhälle för medborgarna istället för med de människor som bor, vistas, arbetar eller har andra nära relationer till den plats på vilken de
befinner sig. Dessa mentala strukturer konsolideras och förstärks också genom såväl den kunskapssyn som syn på maktutövning som fortfarande präglar vårt samhällsbygge. Många gånger motiveras politikens
eller förvaltningens ovilja till att påbörja en medborgardialog kring vissa
frågor av att frågorna anses alltför komplicerade för att medborgarna
skall ha den kunskap om sakfrågorna som krävs för ett meningsfullt
deltagande. Många beslutsfattare är också rädda för att medborgarna
därutöver är alltför upptagna av att driva vissa särintressen, och därmed har svårt för att se till den komplexa helheten inom vars ramar
besluten måste kunna fattas. När det gäller kunskapssynen så är den
teoretiskt och vetenskapligt förankrade faktakunskapen högt värderad jämfört med den erfarenhetsbaserade kunskapen. Det begränsar
förståelsen av att kunskap hela tiden måste bearbetas och utvecklas
utifrån de lokala förhållanden som råder. Insikt saknas om att den teoretiskt vetenskapliga kunskapen, för att bli relevant (speciellt när det
gäller att hantera komplexa samhällsproblem), måste kombineras med
den erfarenhetsbaserade kunskapen. Den traditionella synen på faktabaserad kunskap reflekteras i - och förstärks av - synen på maktutövning. Det är otvetydigt så att beslutsfattarna måste bli mäktigare för
att kunna hantera vår tids komplexa samhällsproblem på ett hållbart
sätt. De måste helt enkelt tillåtas bli kapabla att vidta de åtgärder som
beslutats om. Här måste vi dock påminna oss om vikten i att förstå att
makt inte längre handlar om makt över någonting utan främst om makt
till någonting. Makt är alltså inte längre något nollsummespel. Makt
som uppfattas som legitim är inte någonting någon kan ta sig, utan är
någonting man får. Människor är beredda att ge makt till någon man

Delar av denna något begränsade ambitionsnivå har att göra med organisatoriska förhållanden, inte minst bristande internkommunikation
och dialog mellan de ”stuprör” som kännetecknar de flesta förvaltningar. En bred och icke fokuserad dialog kan resultera i synpunkter som
berör olika delar av förvaltningen och som vederbörande tjänsteman/
politiker saknar kunskap om och/eller mandat att kunna uttala sig i frågan. I praktiken har detta medfört att det väldigt sällan etablerats arenor där medborgare mer regelbundet och spontant kan träffas för att
föra dialog med politiker, beslutsfattare eller andra medborgare om för
dem viktiga ting som rör deras levnadsförhållanden i stort. Det har med
andra ord inte funnits utrymme för en dialogkultur att växa fram, där
dialogen upprätthålls utan att det finns en speciell fråga eller ett specifikt problem att diskutera. För de väl avgränsade frågor som diskuteras finns det oftast varken utrymme för någon djupare problematisering eller för en diskussion om målkonflikter som kan tänkas föreligga
mellan olika åtgärdsförslag. Många beslutsfattare upplever att de helt
enkelt är alltför trängda av verklighetens krav på att beslutade saker
genomförs på rätt sätt. De anser sig inte vare sig ha tillgång till den tid
eller tillräckligt manöverutrymme som krävs för att utforma olika alternativa angreppssätt. De upplever det därför mindre meningsfullt att ta
upp frågan med medborgarna om huruvida det överhuvudtaget är rätt
saker som genomförs.
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har förtroende för och som kan företräda ens intresse. För att beslutsfattarna skall bli beslutmässiga måste de själva bemäktigas. De måste
upplevas som legitima. Det kan de bara göra om de också är villiga att
dela med sig av makt och själva bemäktigar medborgarna genom att
skapa förutsättningar (stödjande strukturer) som underlättar ett ökat
inflytande och delaktighet.

litiska systemet och leda till beslut. Detta är naturligtvis en förutsättning
för att dialogens resultat överhuvudtaget ska komma till användning
och inte skapa felaktiga förväntningar och därmed besvikelse hos deltagarna. Här finns det ett stort behov av att förvaltning och den politiska
ledningen tillsammans diskuterar igenom på vilket sätt kommunen inte
bara skulle kunna utarbeta och tillhandahålla stödjande strukturer för
dialogens genomförande, utan också utarbeta och tillhandahålla stödjande strukturer för att underlätta användning av dess uppnådda resultat - och därmed också öka beslutsfattarnas kapacitet att mer otvunget
delta i medborgardialoger.

(3) Beslutsfattarnas känsla av maktlöshet:
Beslutsfattarnas ovilja att dela med sig av makt bottnar paradoxalt nog
ofta i en ständigt närvarande och gnagande känsla av maktlöshet. Som
en följd av samhällsproblemens tilltagande komplexitet har beslutsfattarna många gånger inga svar på vare sig problemens orsaker eller
tänkbara lösningar. Den tid som står till förfogande för deras politiska
uppdrag är också många gånger helt otillräcklig för att de skall kunna sätta sig in i sakfrågorna och beslutsunderlagen på det sätt som är
önskvärt. Många gånger tvingas de ”skjuta från höften”. Därtill kommer
att alltfler beslut fattas på nationella eller internationella beslutsnivåer
som ligger bortom de lokala förtroendevaldas räckvidd. Ett ytterligare
vanligt förekommande problem som begränsar manöverutrymmet utgörs av att den egna förvaltningen och politiska organisationens stuprörskaraktär medfört att aktuella frågor inte ligger inom den aktuella
nämndens och den politiske beslutsfattarens ansvarsområde. Även om
dialogen avgränsats till en viss sakfråga, som i sig begränsar dialogens
värde, visar erfarenheterna att deltagande medborgare många gånger
tar tillfället i akt att också föra fram andra frågor och vardagsbekymmer
än de som dialogmötet var tänkt att diskutera. Ofta kan detta medföra
aspekter som berör olika delar av förvaltningen och som vederbörande
tjänsteman/politiker saknar kunskap om och/eller mandat för att kunna uttala sig i frågan. Sammantaget medför detta att förtroendevalda
politiker känner sig maktlösa och rädda för att dialogen skall medföra
att den maktlöshet de själva känner skall avslöjas, att de skall hamna
i obehagliga situationer och kanske rentav riskera att förlora ansiktet.
Tveksamheten till att delta i medborgardialoger blir inte mindre av att
många politiska förtroendevalda därutöver känner sig osäkra på hur dialogens resultat bäst skall kunna kanaliseras in i det representativa po-

(4) Frågan om representativitet:
Till följd av den pågående samhällsomdaningen, och det förändrade
politiska landskapet, upplever den kommunala förvaltningen många
gånger att det blivit allt svårare att nå fram till de medborgare som
av olika anledningar känner sig utestängda från möjligheten att delta
i samhällsutvecklingen. Dessa har många gånger istället valt att bygga
upp nätverk och nya identiteter utifrån behoven av att dra sig undan
kontakter med den offentliga sektorn och dess myndigheter. En anledning till ett sådant förhållningssätt kan vara tidigare erfarenheter från
kontakter med myndigheter, som kanske förstärkt redan dåligt självförtroende och känslan av maktlöshet. Därtill kommer att olika kontakter
med myndigheter och det normgivande samhället kan reducera legitimiteten i den egna gruppen och påverka den sociala makt som vederbörande över tid har lyckats bygga upp där. Liknande omständigheter
minskar drastiskt möjligheterna till att uppnå en rimlig representativitet och få med alla viktiga perspektiv under dialogens genomförande.
De politiskt förtroendevalda får i sådana situationer fog för sin rädsla
- att det bara skall visa sig vara de resursstarka som får komma till tals.
Därvidlag uppstår också fog för deras oro över att detta på sikt skall urholka legitimiteten i det representativa demokratiska systemet.
Därtill kommer frågan om deltagarnas mandat. Det politiska landskapets förändring, och det faktum att folk föredrar att agera inom platta nätverk och sociala rörelser snarare än att låta sig representeras av
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(5) Medborgarnas misstro:

etablerade politiska partier, gör det svårt för politiker att veta vem de
egentligen talar med och vilken legitimitet dessa människor har hos de
grupper som de säger sig företräda. Svårigheterna blir inte mindre av
att kontinuiteten i de relationer som medborgardialogarbetet successivt bygger upp försvåras genom den förnyelse som hela tiden sker av
de som är aktiva i och företräder de olika nätverken. Individers engagemang är flyktigt och påverkas av den fas i livscykeln som människor
själva befinner sig i och den tid som de upplever står till deras förfogande när det kommer till samhälleligt engagemang. När den kommunala
förvaltningen tycker sig ha kunnat bygga upp ett visst samförstånd och
förtroendekapital med några av nätverkens företrädare har det många
gånger hunnit bli aktuellt att ersätta dessa med andra personer.

Många förtroendevalda politiker och kommunala förvaltningsledningar upplever, trots sina tvivel på representativitet och syn på maktutövning, att medborgardialogen ligger i tiden och att det därutöver faktiskt
är viktigt att få med medborgarnas synpunkter för att legitimera och
förbättra effektiviteten i genomförandet av besluten. Forskningslitteraturen varnar härvidlag för att de politiskt förtroendevalda riskerar att
se sig tvingade att glida in i en roll där de uppmuntrar maximal mobilisering för medborgarnas deltagande i medborgardialogen, samtidigt
som de strävar efter ett ge dialogen ett minimalt inflytande. Ett sådant
förhållningssätt kan också handla om att ge oroliga medborgargrupper
eller den politiska oppositionen sken av att förvaltning och nuvarande
politisk ledning arbetar med att finna en gemensam lösning på upplevda problem. Medborgardialogen präglas under liknande omständigheter av ett skendemokratiskt och manipulativt inslag, som på sin höjd
är avsett att förstärka kommunens varumärke eller kommunledningens legitimitet. Medborgardialog blir här främst till ett viktigt medel för
kommunikation. I några kommuner har också medborgardialogen rent
organisatoriskt placerats hos kommunikationsavdelningen och inte hos
enheten för demokrati och mänskliga rättigheter där den egentligen
borde höra hemma.

Problemet kompliceras ytterligare av den pågående individualiseringen och avpolitiseringen som gör att det civila samhället får allt svårare
att mobilisera kollektiv politisk kraft - utan istället riskerar att splittras
upp efter olika särintressen. Det är med andra ord ofta oklart vem de
deltagande i medborgardialogen egentligen representerar, hur stark
deras legitimitet är hos de grupper de säger sig representera och vilket
mandat de har för att föra gruppens talan. En ytterligare bidragande
orsak till svårigheterna att bedöma människors representativitet är den
outtalade, men likafullt närvarande, osynliga sociala maktens betydelse
hos flera invandrargrupper. Denna typ av makt är ofta någonting som
svensk kommunalförvaltning och förtroendevalda politiker har svårt
för att såväl identifiera som hantera. Samtidigt bidrar vår tids komplexa
samhällsproblem till att det blir allt viktigare att inte bara se till frågan
om representativitet, utan att också vinnlägga sig om att så många perspektiv som möjligt på problemens karaktär, och olika sätt på vilka de
kan hanteras, kommer till tals. Den representativa demokratin skulle
därför behöva kompletteras med någon form av perspektivdemokrati.
Ett sätt att både öka representativiteten, och därmed antalet perspektiv, vore att förstärka den uppsökande verksamhet som förhoppningsvis redan pågår med hjälp av att anställa olika perspektivambassadörer
med stor förankring och legitimitet i berörda bostadsområden och arbetsplatser.

Liknande erfarenheter gör att många medborgare å sin sida upplever
att medborgardialog oftast är ett spel för galleriet och att dialogen mest
avser att legitimera de beslut som kommer att fattas. De vet från tidigare erfarenheter att de i praktiken är alltför maktlösa för att kunna
påverka utfallet. Några kan känna att de frågor som diskuteras är alltför abstrakta och svårfångade för att de skall kunna få något tillräckligt
konkret inflytande som gör det meningsfullt att delta i dialogarbetet.
Många gånger kan de uppleva att processen befinner sig i ett alltför
tidigt skede för att beslutens långsiktiga effekter ens skall bli möjliga att
överblicka. Andra gånger blir det tvärtom, vilket gör att många känner
att de kommer in alltför sent in i processen för att kunna påverka problemformulering och planering. Ibland handlar dialogarbetet om frå134

gor som upplevs mindre viktiga och närmast triviala för att vara värd
dyrbar fritid. Många kan också känna att de saknar kunskaper om själva sakfrågan, samt att de är ovana att uttrycka sig i liknande offentliga
sammanhang som medborgardialogen utgör. Sammantaget gör detta
att en del medborgare uppfattar att de inbjudningar som från och till
kommer nerdimpande i brevinkasten inte avser dem själva då de lever
med erfarenheten av att aldrig bli lyssnade på, medan andra inte känner att det är mödan värt att engagera sig.

frågor och politikområden som blir berörda, så att politiskt förtroendevalda och tjänstepersoner som deltar i dialogen också har kunskap och
mandat till olika ställningstaganden som krävs. Därtill kommer vikten
av att kartlägga vilka resurser som behövs för att genomföras dialogen
som tänkt – såväl när det gäller personal som tid. De anslag i den kommunala budgeten som avsatts för de förtroendevalda politikernas olika
nämndmöten kan behöva förstärkas med ytterligare några ersättningsgilla dialogmöten. Inte minst bör ersättningsfrågan till deltagarna från
det civila samhällets organisationer och rörelser klargöras. Många av
dem kan tvingas ta ledigt från arbetet med löneavdrag som följd. Det
handlar också om hur inbjudan bör utformas och distribueras, om att
bestämma lämpliga mötestider så att så många som möjligt för tillfälle
att delta liksom att bestämma om var möteslokalen skall vara belägen
och hur den bör möbleras och utrustas.

(6) Dialogens förberedelse:
Det är sällan som det avsätts tillräckligt med resurser för att ordentligt
kunna förbereda dialogen. Det handlar om att före dialogen fundera på
vad syftet är, vilka förhållanden den är tänkt att komma tillrätta med,
vilka olika parter som bör bjudas in för att nå detta syfte och hur resultatet är tänkt att användas. Många gånger saknas tid och resurser
för den kontextanalys som är ett måste innan dialogen planeras och
genomförs. Det är viktigt att sträva efter att så många olika synpunkter
och perspektiv som möjligt på de frågeställningar som skall diskuteras
kan komma fram. Det gäller att noggrant fundera igenom vilka olika
medborgargrupper som är berörda och som sällan kommer till tals.
Det är också viktigt att undersöka om någon medborgardialog i samma
eller angränsande fråga har genomförts tidigare och i så fall med vem
och med vilket syfte. Vilka är då erfarenheterna från denna dialog och
hur togs de tillvara? Vår tids samhällsomdaning, och det sätt på vilket
det politiska landskapet förändrats, medför att det inte bara är viktigt
att bjuda in deltagare utifrån frågan om representativitet, utan att det
också är viktigt att bjuda in deltagare så att flertalet förekommande
perspektiv på problemet och dess lösningar är närvarande, oavsett om
dessa är representativa för befolkningen i stort eller inte. Inte minst gäller det att få med och hantera så kallade ”nej-röster” tidigt i diskussionen så att de inte, genom tidsödande överklagan, försenar processen i
ett senare skede. Här kan så kallade brobryggare, eller den typ av perspektivambassadörer som jag tidigare diskuterat, spela en viktig roll för
den uppsökande verksamhet som kan krävas. På samma sätt gäller det
för förvaltning och politisk ledning att fundera igenom vilka olika sak-

(7) Beställarkompetens
Under senare år har forskningen alltmer uppmärksammat frågan om
dialoginitiativtagarnas beställarkompetens och hur denna kan påverka
dialogens praktiska genomförande och uppnående av dialogens syfte.
Bakgrunden är den omfattande professionalisering och kommersialisering av såväl design, processledning och genomförande av dialogen
som skett. Det har - speciellt i Tyskland, Frankrike och England - blivit
allt vanligare att köpa upp dialogtjänster externt från specialiserade
konsultfirmor eller från det civila samhällets organisationer (NGOs). I
Sverige ligger denna utveckling ännu i sin linda. Demokratiutredningen
finner att omkring en femtedel av alla medborgardialoger i Sverige genomförs med hjälp av externa konsulter. Mina egna erfarenheter är att
tendensen även bland svenska kommuner är växande när det gäller att
lägga ut dialogarbetet hos externa konsulter.
Den professionalisering och kommersialisering som präglar dialogens
genomförande har medfört framväxten av ett antal konsultföretag som
bedriver dialogarbete som en del av sin affärsverksamhet. Problemet
som forskningen iakttar härvidlag, och som den vill fästa myndigheters
och förvaltningarnas uppmärksamhet på, är det faktum att konsultfir135

mornas bakomliggande affärsidé med sitt dialogarbete kan visa sig ha
en helt avgörande inverkan på dialogens utfall (Bherer, Gauthier & Simard, 2017). Detta förhållande ökar ytterligare vikten av dialogens förberedelse. Återigen handlar det om att före dialogen fundera på vad
syftet är, vilka förhållanden den är tänkt att komma tillrätta med, vilka
olika parter som bör bjudas in för att nå detta syfte och hur resultatet
är tänkt att användas. Först därefter kan det bli aktuellt att söka professionell hjälp med att mot en sådan bakgrund planera, genomföra och
utvärdera dialogarbetet.

mulera gemensamma visioner, målsättningar och förhållningssätt. För
grupper som upplever sig marginaliserade och utestängda, och som
därför dragit sig undan alla kontakter med myndigheter, kan det oftast
vara mycket viktigt att samtala om hur samhällsmaskineriet fungerar
och hur beslutsfattandet normalt går till och varför. Inte minst gäller
det för samtalsledaren att öka deltagarnas självkänsla och kulturella
makt för att kunna delta i dialogen på ett meningsfullt sätt.
Det finns en utbredd debatt i litteraturen när det gäller samtalsledarens neutralitet. Vid frågan om konfliktlösning – väpnade konflikter eller offentliga/personliga (familje-) tvister där det blir aktuellt med någon form av medling - råder relativt stor samsyn om samtalsledarens
opartiskhet och neutralitet, även om flera forskare betonar vikten av
att vara neutral vad gäller utfall - men att det inte går att vara neutral
under processen (Hellquist & Westin, 2015).

(8) Samtalsledarens mandat och förmåga:
För att samtalet skall bli meningsfullt måste korrekta metoder väljas
och utbildade samtalsledare utses. Det är härvidlag viktigt att utse en
samtalsledare som har förutsättningar till att uppfattas som legitim av
dem som är tänkta att delta i dialogen. Samtalsledarna bör i förväg få
möjligheter att träffa de olika deltagarna var för sig och samtala kring
dialogens syfte, valda metoder samt om deltagarnas förväntningar och
farhågor. Det är också viktigt att med deltagarna diskutera på vilket sätt
dialogens genomförande skall dokumenteras och hur dokumentationen är tänkt att användas. Här gäller det också att försöka skaffa sig en
bild av hur deltagarna ser på sitt eget mandat och hur väl förankrade de
är inom bostadsområdet eller i det civila samhället i övrigt. Inte minst
viktigt är det att försöka kartlägga de olika deltagarnas förförståelse såväl av själva sakfrågan som skall diskuteras, som av den historik som
de själva bär med sig från tidigare dialoger - som sannolikt kommer att
prägla deras förhållningssätt också under denna dialog. Därutöver gäller det att bryta med dialoginbjudarens problemformuleringsinitiativ
och komma överens med de tänkta deltagarna om hur problemen som
skall diskuteras egentligen skall identifieras och formuleras. Ibland kan
det visa sig viktigt att förstärka några av de inbjudnas förutsättningar till
att delta i dialogen på ett meningsfullt sätt. Det kan handla om att tillhandahålla bakgrundsinformation och fackkunskaper om frågan som
skall diskuteras. Det kan också handla om att tillhandahålla mötesplatser så att inbjudna deltagare informellt kan träffa andra berörda medborgargrupper för att stämma av erfarenheter och i görligaste mån for-

När det gäller konflikthantering – ”deep rooted social conflicts” – så är
litteraturen relativt samstämmig rörande frågan om samtalsledarens
neutralitet. De flesta menar att det aldrig går att vara neutral (se exempelvis Freire: ”No one can be in the world, with the world, and with
others and maintain a posture of neutrality […] I cannot be absent from
the construction of my own presence” [1998]). Många menar att det
inte heller är önskvärt att samtalsledaren är neutral under själva processen. Det råder alltid maktordningar i rummet som måste hanteras.
Dialog handlar om bemäktigande av dem som upplever sig vara mer
maktlösa än de som av dem upplevs som mäktiga (maktdelning genom
”empowerment”). Det är bland annat i liknande situationer som FN-systemet börjat prata i termer av ”inside mediation” (UNDP, 2014).
Erfarenheter från exempelvis det internationella utvecklingssamarbetet visar på att strävan efter samtalsledarens neutralitet ibland kan
kopplas till initiativtagarens syfte med dialogen. I de fall som dialogen
syftar till att jämna ut maktförhållanden och bidra till samhällelig förändring, blir det viktigt att samtalsledaren aktivt hjälper till med att lyfta
fram perspektiven från de aktörer som känner sig mer maktlösa i förhållande till de som upplevs som mer mäktiga. I de fall dialogen mest
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syftar till att tillfredsställa olika externa aktörers krav på dialog, och att
syftet därmed mer handlar om att stärka det diplomatiska varumärket
än om att uppnå konkreta resultat, kan arrangören frestas uppmuntra
samtalsledaren att vara strikt neutral för att dialogen inte skall rubba
de rådande maktordningarna och bidra till att tolkningsföreträdet och
problemformuleringen förändras till arrangörens nackdel (Olsson &
Wohlgemuth, 2003, Dallmayr, 2003, Michael & Petito, 2009).

kartlägga och synliggöra meningsskiljaktigheter. Ett viktigt hinder härvidlag utgörs väldigt ofta av hur obekvämt det känns för deltagarna att
samtala om vari problemet egentligen består. Detta gör det svårt att
fullt ut utnyttja dialogens möjlighet att synliggöra varför deltagarna bär
på olika perspektiv och inte kan komma överens. Behoven av att vara
till lags, visa sin bästa sida och skapa god stämning i gruppen är ibland
så stora att de verkliga problemen sopas under mattan istället för att
läggas upp på bordet. Samtalsledarens viktigaste och svåraste uppgift
är att vara lyhörd för sådana situationer och kunna lyfta upp dem till
diskussion utan att själv riskera sin legitimitet och betraktas som alltför
partisk.

Senare års forskning visar på tendensen att många process- och samtalsledare (eller närmare bestämt det företag som han eller hon representerar) i praktiken – alldeles oavsett egen grundinställning - inte kan
”kosta på sig” att vara neutral ens när det gäller dialogens utfall och resultat. De har hamnat i en situation där de har egna agendor att ta hänsyn till för att stärka eller åtminstone behålla sina marknadsandelar.

(10) Dialogens efterarbete:
Efter dialogen är det viktigt att inbjudaren och initiativtagaren till dialogen, innan han eller hon drar några slutsatser, funderar kring och
analyserar vem som sa vad, på vilket sätt och varför. Det är också viktigt
att bryta initiativtagarens tolkningsföreträde genom att tydligt redovisa
hur initiativtagarna uppfattat och tolkat vad som kom fram - och samtidigt erbjuda övriga deltagare att i efterhand kommentera den tolkning
som initiativtagarna gjort. Det gäller inte minst tolkningen av frågan om
vad som beslutats, vem som skall göra vad, hur och när det skall göras.
Vikten av återkoppling, gällande den gemensamma tolkningen av dialogens resultat som deltagarna under samverkan kommit fram till, kan
inte nog betonas. Detta inkluderar också återkoppling och spridning av
dialogens resultat till delar av den egna partiorganisationen och förvaltningen som berördes, men som inte var närvarande, och till det civila
samhällets föreningar, sociala rörelser och övriga samhällsengagerade
medborgare som också berördes men som inte deltog under själva dialogmötet.

(9) Dialogens genomförande:
Samtalsledarna skall vara helt opartiska i förhållande till utfallet och
dialogens resultat, men kan knappast förhålla sig opartisk under själva
processen. En viktig uppgift för samtalsledaren blir att se till att överenskomna spelregler efterföljs och att alla får lika möjlighet att komma till
tals och göra sin röst hörd (Hellquist & Westin, 2015). Deltagarna präglas ofta av ett väldigt stort ömsesidigt misstroende gentemot varandra.
Medan företrädare från politiken och från förvaltningen ofta misstror
deltagarnas förmåga att se till helheten och bortom sina egna särintressen, upplever de deltagande medborgarna å sin sida att de ofta
blir omyndigförklarade, misstänkliggjorda och ifrågasatta. Därtill kommer att deltagarna ofta bär på olika erfarenheter och har olika förmågor att formulera dessa erfarenheter i ord. Under själva dialogen skall
samtalsledarna anstränga sig för att alla ska komma till tals och få lika
mycket utrymme, så att samtalet upplevs som så jämlikt som möjligt av
deltagande parter. Det är för att öka medborgarnas tilltro till såväl dialogen som dess användbarhet, speciellt vid komplexa samhällsfrågor
som inte har några enkla lösningar, som metoder för en mer medskapande medborgardialog utarbetats. Dess strävan är inte i första hand
att enbart skapa samförstånd mellan de olika deltagarna utan att också

Även återkopplingen skall uppfattas som en process. Den upphör inte
genom att överenskommen dokumentation från dialogen upprättats
och skickats ut till deltagarna och andra berörda. Det är viktigt att återkoppling sker kontinuerligt under hela den fortsatta processens gång,
och att en sådan behandlar hur de åtgärder som beslutades om under
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dialogen genomfördes och vilka resultat genomförandet i sin tur medförde.

krisen och utplacering av flyktingboenden, hade kunnat undvikas om
kommunerna haft tillgång till en sådan existerande dialogkultur där tillräckligt stort förtroende mellan partnerna över tid byggts upp för att
möjliggöra seriösa samtal om hur gemensamma problem bäst skulle
kunna hanteras.

(11) Bristande arbetskultur:
Det är vanligt att det förekommer stora brister i för- och efterarbetet
som gör att dialogen i praktiken upplevs som mindre meningsfull. Detta kan ibland bero på bristande förståelse för vikten av sådant för och
efterarbete, men ofta beror det på bristande resurser och tålamod från
initiativtagarnas sida. Många dialoger genomförs ofta också vid särskilda händelser när någonting speciellt har hänt eller när något viktigt beslut skall fattas. Syftet här blir då att dela med sig av information och
att inhämta upplysningar från berörda samhällsmedborgare för att förbättra beslutsunderlagen. Dessa typer av samtal är mycket viktiga, inte
minst för att förhindra ryktesspridning som - om de får stå oemotsagda
- lätt kan fräta sönder den sociala hållbarheten. Dessa samtal kräver
dock en omsorgsfull återkoppling när det gäller hur dialogarbetets resultat användes.

Medborgarbudget som demokratins
transformativa verktyg
Under senare tid har jag utifrån dessa erfarenheter, där dialogen många
gånger mer uppfattas som någon form av ritual än som ett betydelsefullt verktyg för att säkerställa medborgarnas inflytande, alltmer börjat
söka efter forskningslitteratur som diskuterar kring medborgarbudgetens potential för att ge dialogen en reell makt och politiken möjlighet
att kanalisera in dialogens resultat för beslut inom ramarna för den
representativa demokratin. Därmed har vi nått den femte plattformen
i SKL:s delaktighetstrappa; frågan om medskapande och om utrymmet
för ett reellt medbeslutande.

För att arbetet med medborgardialogen skall ge resultat krävs därtill
ömsesidigt förtroende och empati bland deltagarna. Sådan tillit tar förhållandevis lång tid att bygga upp. Dialog med medborgarna bör därför mer uppfattas som en del av en normal och långsiktigt verkande
arbetskultur med regelbundet återkommande möten mellan samma
deltagare. Även de medborgardialoger som från och till kan behöva genomföras för enstaka specifika händelser bör inte betraktas som någon engångsföreteelse. De resultat som dialogmötet uppnår, och den
återkoppling som därefter sker till berörda, bör alltid följas upp genom
ytterligare möten - inte minst för att diskutera de erfarenheter från genomförandet av beslutade åtgärder som tillägnats.

Som redogjorts för är forskningslitteraturen relativt enig om medskapandets och medbeslutandets stora betydelse för att gradvis bygga
upp det förtroende som den sociala tilliten och den socialt hållbara
samhällsutvecklingen kräver. Det är inte främst genom att samtala med
varandra som förtroendet mellan olika parter kan byggas upp. Det är
främst genom att göra saker och ting tillsammans som man kan lära
känna varandra och komma tillrätta med de fördomar om varandra
som präglar de flesta människor. Samtidigt måste vi vara medvetna om
att det förtroende och den tillit som en medskapande arbetskultur kräver tar lång tid att bygga upp och därtill ställer stora krav på tålamod.
Medborgarbudget skall därför uppfattas som en långsiktig process som
består av olika faser och nivåer av medborgarnas inflytande och medskapande (se faktaruta – Box III:3:4).

Existensen av en sådan dialogkultur kan visa sig oerhört värdefull vid
oförutsedda särskilda händelser som skapat ett skarpt läge som kräver
medborgarnas omgående inblandning för att kunna hanteras. Mycket av den provocerande och tråkiga stämning som präglade de flesta
kommuners dialogmöten runt om i landet, med anledning av flykting138

Medborgarbudgetens utmaningar

Det handlar här främst om två riskfaktorer som är värda att uppmärksamma:

Även för den deltagande medborgarbudgeten finns det emellertid flera
problem och riskfaktorer som vi måste ha i åtanke. Ett viktigt problem utgörs av det faktum att medborgarna själva många gånger upplever att
medborgarbudgeten handlar om ytterst marginella frågor - exempelvis
om upprustning av en park, vars betydelse inte motsvarar den tid man
som medborgare förväntas lägga ner på medskapandet. För att hantera liknande problem, och som ett led i sin strävan efter att finna vägar
till att utvidga demokratin, har Medborgardialogprojektet på Sveriges
Kommuners och Landstings kansli alltmer börjat fundera på möjligheten att med inspiration från demokratiutredningen utvidga medborgarbudgeten och inkludera den i det normala kommunala budgetarbetet.
Främst skulle detta gälla investeringsbudgeten.

Den första problematiska faktorn utgörs av tidsfaktorn och består av
olika aspekter. En handlar om att demokrati bygger på det långsamma
samtalet samtidigt som en del ärenden måste behandlas skyndsamt.
Risken är naturligtvis stor att förvaltningen ser sig tvingad att arbeta
intuitivt utifrån tidigare erfarenheter och, genom att tvingas acceptera ofullständiga beslutsunderlag, hamnar i godtycklighetens fälla. Således kan en situation uppstå där beslutfattarnas arbete inte tål den
granskning som den medskapande medborgarbudgeten kräver. En
annan aspekt handlar om hur medborgarbudgeten på bästa sätt skall
kunna bidra till en arbetskultur vars syfte är att bygga upp långsiktig
tillit och ömsesidigt förtroende i utsatta bostadsområden där in- och
utflyttning är stor. Det handlar här inte bara om den nog så knepiga
frågan om hur man når ut till mer resurssvaga grupper. Det förhållande
- att människor hela tiden befinner sig i någon slags ”transit” - påverkar naturligtvis deras identitet, lojalitet med lokalsamhället och därmed
såväl deras vilja till politiskt deltagande som deras kollektiva förmåga
och förändringskraft. Problemen förstärks när medborgarbudgetarbetet begränsas till offentliga och projektliknande insatser. När berörda
medborgare fått sin hundpark eller lekpark riskerar engagemanget och
intresset att avta.

En sådan mer organiserad och kontinuerlig form av medborgarbudget
aktualiserar emellertid i sin tur en rad andra problem. Erfarenheterna från medborgardialogen visar på att politikern (och även den kommunala förvaltningens tjänstemän) väldigt ofta känner en svag tillit till
medborgarnas omdömen, ogärna vill dela med sig av makt, samt att de
fortfarande besitter en stor tillit gentemot sin egen och den sociala ingenjörskonstens förmåga. Civilsamhällets organisationer, i form av det
mer etablerade föreningslivet, kan liksom en del medborgargrupper
paradoxalt nog också vara tveksamma till att införa en medborgarbudget. En gemensam nämnare hos dessa två grupper kan vara att de redan har upparbetade kontaktytor med den kommunala förvaltningen
och därmed kunnat säkerställa sitt eget inflytande. De kan därför vara
ovilliga till att lösliga nätverk, allehanda sociala rörelser eller rentav enskilda engagerade samhällsmedborgare släpps innanför beslutsmaktens dörrar.

Den andra riskfaktorn består i den ökande konfliktbenägenheten som
ett medskapande kring investeringsbudgeten kan komma att medföra
i förhållande till enskilda, specifika och ofta mer begränsade insatser.
Det långsiktiga arbete som investeringsbudgeten innebär, tillsammans
med den tillitsfulla arbetskultur på vilken den bygger, blir frågan om
representativitet viktig, vilket också ställer särskilda krav på genomskinlighet när det gäller beslutsprocesser. Risken finns att bristande information till allmänheten kan sprida rykten och misstänksamhet mellan
medborgare och olika samhällsgrupper; om att vissa grupper har lyckats nästla sig in för att driva sin egen grupps särintressen på bekostnad
av andras. Delvis kan denna misstänksamhet motverkas genom röst-

Därtill kommer att delar av politikerkåren upplever att frågan om medborgarbudget är ett riskabelt politiskt vågspel. Fel genomförd kan den,
tvärtemot sina avsikter, öka det demokratiska underskottet istället för
att komplettera och stärka den representativa demokratins legitimitet.
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ningsförfarandet mellan deltagarna - kring hur den slutliga prioriteringen skall se ut mellan de förslag som utarbetats och som skall överlämnas till de politiskt förtroendevalda för beslut. Det är också ett sådant
röstningsförfarande som utgör medborgarbudgetens kvalitativa skillnad i förhållande till medborgardialogen. Men röstningsförfarandet till
trots; misstänksamheten för att en grupp medborgare snackat ihop sig
innan mötet, för att gemensamt driva igenom en viss aktivitet (”gang
up”), riskerar att kvarstå. Därtill kommer risken för att tjänstemän och
politiker medvetet försöker styra budgetens användning enligt egna
prioriteringar och önskemål, och att de vidare ser medborgarbudgeten
som ett sätt att säkerställa finansiering för aktiviteter som redan planerats (”fungibilitet”). Medborgarbudgetens användning i tider av ekonomisk åtstramning kan öka konfliktbenägenheten ytterligare. Risken
finns att medborgarbudgeten som strategi kan komma att uppfattas av
beslutsfattarna som en eftersträvad form av diskursiv maktutövning.
Medborgarbudgeten kan därmed komma att användas som ett redskap för att befolkningen själva skall genomföra och genomdriva det av
politikerkåren önskvärda stålbadet, istället för att protestera och kräva
en ny form av skatte- och omfördelningspolitik.

heterna för både medborgare och fritidspolitiker att läsa och förstå en
budgetmatris. Därtill kommer att medborgarna under budgetarbetets
gång också blir (3) medvetna om ekonomiska ramar och att prioriteringar mellan olika angelägna insatser måste göras. Det finns ingen julgran
klädd med pengar att plocka från, inte heller någon gömd väska med
guldmynt att förbruka. Budgetarbetet utgör därmed en lärandeprocess
för deltagarna om demokratins nödvändiga byråkrati och handläggningstid. Hur lång tid det tar för att dessa positiva effekter skall komma
till stånd beror naturligtvis på deltagarnas vertikala tillit, det vill säga
på medborgarnas förtroende för myndigheter respektive myndigheternas förtroende för medborgarna. Men enligt mina erfarenheter medför
detta förhållningssätt över tid så stora vinster att det är mödan värt att
påbörja arbetet med medborgarbudget, trots det politiska vågspel som
detta kan innebära. Erfarenheterna från olika delar av världen visar på
att en medborgarbudget, väl planerad och genomförd utgör ett viktigt
sätt för att komplettera och fördjupa den representativa demokratin
och bidra till att täppa till det demokratiska underskott som gör att så
många svenska medborgare upplever att de saknar möjlighet att påverka politiska beslut som berör deras vardagsliv.

Dessa risker och problematiska omständigheter till trots menar jag att
det finns flera viktiga skäl att försöka hantera dem på ett så fullgott sätt
som möjligt, för att utnyttja den demokratiförstärkande kraft som medborgarbudgeten trots allt ändå utgör. Denna förstärkande kraft har tre
olika bottnar: (1) De dokumenterade erfarenheter som visar på att olika
medborgargrupper, som lever i skilda boendemiljöer och med olika livsvillkor, under budgetarbetets gång blir medvetna om de livsbetingelser
som präglar andra medborgargrupper och som vederbörande sällan
kommer i kontakt med. Det gör att legitimiteten för de prioriteringar
som görs och de beslut som fattas blir större. Erfarenheterna från Porto Alegre i Brasilien, som efter arbetarrörelsens maktövertagande i slutet på 1980-talet var först med att införa medborgarbudget som ett sätt
att försöka komma tillrätta med utbredd korruption, visar också (2) på
att deltagande medborgarbudgetar vanligen tvingar fram ett mer pedagogiskt utformat ekonomiskt redovisningssystem, vilket ökar möjlig-

Summa Summarum
Den faktiska skillnaden mellan strukturella och procedurmässiga hinder är hårfin och delvis en semantisk fråga. Begreppen har använts för
att skilja de (strukturella) hinder som försvårar för medborgardialogen
att komma till stånd från de (procedurmässiga) hinder som försvårar
medborgardialogens genomförande. Sammanfattningsvis är det speciellt två hinder som särskilt bör uppmärksammas. De medför såväl
svårigheter för att medborgardialogen skall kunna träda i kraft som för
att den skall kunna genomföras på det sätt som det var tänkt. I kortfattade ordalag handlar det om våra aktuella former för samhällsstyrning,
samt om våra egna mentala strukturer.
Strävan efter att utvidga den representativa demokratin är ett nödvändigt men också riskfyllt politiskt projekt som väcker motstånd. Därtill
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kommer att såväl politiskt förtroendevalda som kommunala förvaltningar många gånger upplever sig förhindrade från ett mer omfattande
medskapande tillsammans med medborgarna, till följd av den form för
samhällsstyrning som för närvarande är dominerande. Som en konsekvens av att staten förlorar makt, och därmed drar sig tillbaka från det
politiska rummet, ökar samtidigt dess behov av att kompensera sig för
detta genom ökad kontroll. Kraven på kvantitativa resultatredovisningar reducerar utrymmet för - och behovet av - de mer kvalitativa bedömningar som medborgardialogen vanligtvis kan bidra med. De åtgärder
som fordras för att komma tillrätta med det demokratiska underskottet
kan därför visa sig kräva styrningsformer som inte är kompatibla med
den aktuella styrningsformen, New Public Management. Vi måste med
andra ord istället börja föreställa oss en styrningsform där invånarna,
till skillnad från under den tidigare traditionella och mer hierarkiska
styrningsformen, inte enbart upplevs som väljare – det vill säga den
förtroendevalde politikerns beroende av dem som stöd för att bli återvald. Vi måste också röra oss bort från den nuvarande styrningsrationaliteten (New Public Management), där invånarna betraktas som kunder.
Istället måste vi söka oss i riktning mot en styrningsform som bygger
på att invånarna uppfattas som medborgare och politiska subjekt, och
där välfärden består av en samhällsnytta som är större än summan
av individernas individuella behovstillfredsställelse. Forskningen pratar
här i termer av Public Value Governance. Jag själv menar att innehållet i
en sådan samhällsnytta inte är någonting konstant utan måste bli föremål för en kontinuerlig och fortlöpande lokal förhandling, vilket kräver
medborgarnas delaktighet. Det är för utformandet av denna samhällsnytta (vision) som medborgardialogen blir så central.

stora delar av svensk förvaltning - trots att samhällsutvecklingen med
sina komplexa samhällsproblem fört ett liknande förhållningssätt ur tiden.
Den sociala ingenjörskonsten, som har sina rötter i upplysningstiden,
kom också att prägla den europeiska koloniseringen, vilken rättfärdigades med ”den vite mannens uppgift” att civilisera ursprungsbefolkningar världen över. Som jag redogjorde för i forskningsstudiens del II kom
detta tänkande med tiden att utvecklas till en strukturell diskriminering
som bitit sig fast och format ett antal mentala strukturer som präglar
utvecklingen också i våra dagar. Sådana mentala strukturer utgör inte
bara ett komplicerat hinder för medskapande och delaktighet. De utgör
också svåra hinder för arbetet med identifiering och genomförandet av
åtgärder som minskar skillnader i inkomster och hälsa överlag, eftersom de ofta medför att den ojämna utveckling som följer i samhällsomdaningens spår uppfattas som ett normalt tillstånd som ligger i människans natur och i hennes olika förutsättningar och som det därför inte
går att göra mycket åt. Liknande mentala strukturer och fördomar riskerar inte bara att befästas utan också att förstärkas genom den territoriella stigmatiseringen av vissa utsatta bostadsområden som blivit
allt vanligare, inte minst som ett resultat av att den ojämna utvecklingen medfört allt större skillnader i livsvillkor mellan olika områden. Detta
förhållande ökar emellertid samtidigt vikten av medskapande eftersom
olika forskningsresultat entydigt visar på att mentala strukturer och fördomar om ”den andre” främst kan förändras till följd av de erfarenheter
som kan tillgodogöras genom gemensamt handlande och görande.
Denna avslutande uppsummering kan kanske, genom sin relativt uttömmande redogörelse för de utmaningar som arbetet med medborgardialog obönhörligen ställs, verka alltför dystopisk och avskräckande.
Problemen med att komma förbi medborgardialogens olika strukturella och procedurmässiga hinder kan tyckas helt ogörligt. Det skall
onekligen erkännas att den medskapande dialogen inte utgör någon
gräddfil i sammanhanget, vare sig för att uppnå ett mer effektivt beslutsfattande och genomförande, en förbättrad förmåga att hantera

Förutom faktiska strukturella hinder för att möjliggöra ett fortsatt samhällsbygge tillsammans med medborgarna (och inte för medborgarna)
finns det emellertid också svåra mentala hinder som måste överkommas, inte minst den starka tilltron till den sociala ingenjörskonsten.
Denna sociala ingenjörskonst har framgångsrikt byggt upp det svenska
välfärdssamhället genom att i stor utsträckning betrakta invånarna som
objekt istället för som subjekt, en uppfattning som fortfarande präglar
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komplexa samhällsfrågor eller för att stärka den sociala hållbarheten.
De samhällsutmaningar vi står inför ger inget utrymme åt romantisering, skönmålningar och ogrundade förhoppningar. Medborgardialog
kräver en arbetskultur som det tar tid att bygga upp, som kräver stort
tålamod och rikligt med resurser, både personellt och ekonomiskt. Ur

ett freds- och utvecklingsperspektiv finns det emellertid inget alternativ
till medborgardialog om social oro och i förlängningen våldsamma och
väpnade konflikter skall kunna undvikas och en socialt hållbar utveckling möjliggöras.
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Appendix
Teoribildning om medborgardialog

heter att förändra politiska system i de delar av världen som präglades
av länder med enpartisystem. Länders grundlagar och konstitutioner
ändrades för att påskynda framväxten av ett politiskt flerpartisystem
enligt västerländska ideal och kom att utgöra viktiga grundstenar för en
fortsättning på det som i den statsvetenskapliga forskningslitteraturen
kommit att kallas för den tredje demokratiseringsvågen (Huntington,
1991). Dessa strävanden efter att involvera medborgarna och det civila
samhällets organisationer kom klart till uttryck under FN:s miljö- och
utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 1992. Deklarationerna visade på
det civila samhällets fundamentala roll för att komma tillrätta med den
hållbara utvecklingens problem. De förändrade attityder som genomförandet av åtgärdsprogrammen (Agenda 21) krävde ställde krav på allmänhetens delaktighet.

I detta appendix skall jag knyta an till den diskussion kring medborgardialog som jag fört i huvudtexten till forskningsstudiens olika delar och ytterligare fördjupa mig något i teoribildningen kring
dialog. Jag skall då främst uppehålla mig vid de olika motiv som
framförs till vikten av ett utvidgat medborgerligt deltagande och
vid de olika sammanhang där sådant deltagande anses speciellt
betydelsefullt. Jag skall också redogöra för delar av den litteratur
som ur ett kritiskt perspektiv problematiserar kring det sätt på
vilket dialogen i praktiken kommit att användas. Först skall jag
emellertid inleda med att ge en mycket kort politisk bakgrund till
det ökade intresset för medskapande medborgardialog som kunnat noteras under de senaste 30 åren.

Trots att svenska myndigheter (inte minst biståndsorganet Sida) tillhörde de mer ivriga förespråkarna av detta reformarbete inom ramarna
för det internationella utvecklingssamarbetet, och trots de krav som
följde i dess spår på nya styrningsformer, gick det betydligt trögare med
det politiska reformarbetet på hemmaplan här i Sverige. De svenska
beslutsfattarna var fortfarande präglade av den sociala ingenjörskonsten där utvecklingen styrdes uppifrån och tilltron till det representativa politiska systemet var alltför högt för att vare sig det civila samhällets olika föreningar, organisationer och sociala rörelser eller enskilda
engagerade samhällsmedborgare skulle få ett större utrymme i det
politiska beslutsfattandet utanför det partipolitiska systemets ramar.
Demokratiutredningen, som lämnade sitt betänkande 2001, pekade
emellertid på att det fanns många befolkningsgrupper som inte omfattades av det parlamentariska systemets partipolitik (framför allt resurssvaga grupper i utsatta bostadsområden) (SOU, 2001:1). De saknade
helt enkelt de kanaler som krävs för att göra sin röst hörd och genom
politiskt inflytande kunna påverka sin situation. Utredningen menade
att det parlamentariska systemet hade blivit alltför exkluderande och
saknade arenor för att få med människor som befann sig i de politiska
utkanterna. Denna utveckling, menade man, förstärker behovet av fler
offentliga rum och mötesplatser som medger nya politiska kontaktytor

Medborgardialogens politiska bakgrund
Övergången från ett keynesianskt utvecklingstänkande, där staten spelade en stor roll för att styra samhällsutvecklingen i en önskad riktning, till
ett mer nyliberalt marknadsekonomiskt tänkande kom under 1990-talet
att öka intresset för det civila samhällets roll och för medborgarnas delaktighet. I enlighet med de förändrade styrningsformer som infördes
för den offentliga sektorn (New Public Management) kom befolkningen
alltmer att betraktas som kunder istället för samhällsmedborgare. Målet för utvecklingen uppfattades i en allt högre grad som summan av individens behovstillfredställelse och allt mindre i form av kollektiv samhällsnytta. Med de ekonomiska reformprogrammen följde inte bara en
strävan efter ekonomisk decentralisering. Som redogjordes närmare
för i forskningsstudiens första del, i samband med diskussionen kring
övergången från den fjärde till den femte utvecklingsdiskursen, ställdes under 1980-talet också krav på politiska reformer. Sovjetunionens
upplösning, tillsammans med de krav som följde med skuldkrisen för
att få tillgång till internationella finansiella krediter, medförde möjlig143

och tillfällen till dialog. Demokratiutredningen uttryckte förhållandet i
sitt betänkande på följande sätt:

av medborgardialog och medskapande för ett demokratiskt och socialt
hållbart samhälle.

Våra resultat visar att fler offentliga rum för politiska samtal
måste öppnas. I takt med globaliseringen skapar exempelvis
den ökade förhandlingspolitiken bristande möjligheter för
medborgarna att få insyn och utkräva ansvar (SOU, 2000:1 s
242).

Box III: Appendix 1
Dialogens former
Forskningen pratar om att dialogbegreppet flyter. Begreppet kan betyda vad som helst. En del svenska kommuner använder begreppet

Åtgärdsförslagen föll inte i speciellt god jord hos den socialdemokratiska regeringen utan lämnades i stora stycken utan åtgärd (Amnå, 2006).
Synpunkterna togs dock upp av kommittén för Plan- och Bygglagen
(PBL) som i sitt slutbetänkande pekade på att:

för all form av kontakt med medborgarna. Det kan handla om att in-

Medborgarnas medverkan är viktig, dels för att beslut som
har tillkommit utan att allmänheten har getts möjligheter att
medverka i beslutsprocessen ofta får svårt att bli allmänt accepterade, dels för att allmänhetens medverkan är nödvändig
för att garantera ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt (SOU, 2005:77).

om att placera ut ”valstugor” dit människor bjuds in för att diskutera

formera medborgarna om viktiga beslut genom att vistas på offentliga platser och med hjälp av högtalare dra till sig uppmärksamhet från
de människor som råkar passera förbi (balkong-dialog). Det kan också
handla om att rådfråga medborgarna genom att skicka ut enkäter. eller
inriktningen på önskvärd politik.
Många kommuner i Sverige skiljer på vad som kallas för brukardialog
och den medborgardialog som eftersträvas för förstärkt demokrati och
ökad politisk delaktighet. Brukardialogen handlar om behovstillfredsställelse och är mer öppen för förhandling medan medborgardialogen
i större utsträckning handlar om politiska värdegrunder och därmed

Redan några år tidigare hade några svenska kommuner tagit initiativ till
att förstärka medborgarnas inflytande på lokal nivå. Sveriges Kommuner och Landstings kansli fick på kongressen 2003 i uppdrag att på olika
sätt stödja intresserade kommuner att öka medborgarnas delaktighet.
Uppdraget medförde emellertid inga förändringar av kommunallagen
när det gäller kommunernas skyldighet att möjliggöra en sådan ökad
delaktighet. Ett speciellt medborgardialogprojekt växte dock fram på
Sveriges Kommuner och Landstings kansli som relativt snart skulle
komma att inspirera ett stort antal kommuner runt om i Sverige att
börja arbeta med olika former av dialog med medborgarna. Inledningsvis handlade medborgardialogen om att ge underlag i beslutsprocesser och utvecklingen av tjänster. På kongressen 2015 fick SKL:s kansli
ett utvecklat uppdrag. Förutom stöd till medlemmarnas utveckling av
medborgardialog och medskapande, som en del i styrning och verksamhetsutveckling, skulle de också stödja medlemmarnas användning

är mer konfliktrelaterad och maktberoende. Så här formuleras det av
Sveriges Kommuners och Landstings kansli i deras handbok för utvärdering av medborgardialog (SKL, 2011)
Medborgardialog - ett samlingsnamn för olika sätt att engagera medborgare i offentligt beslutsfattande – har blivit en allt viktigare del i styrningen för
svenska kommuner och landsting. Aktiviteterna spänner från medborgarpaneler med över tusen deltagare till fokusgrupper med färre än tio. Ibland
skiljer man på medborgardialog, som rör övergripande frågor, inkluderar
flera olika perspektiv och vänder sig till medborgare i allmänhet, och brukardialog, som rör kvaliteten av specifika tjänster och vänder sig till användarna av dessa.
Brukardialog handlar således mer om att förbättra den offentliga sektorns kapacitet att leverera tjänster och service med en för medborgar144

na godtagbar kvalitet när det gäller såväl innehåll, tillgång som tillgäng-

kan tänkas bli vinnare och förlorare liksom på andra målkonflikter och

lighet. Denna form av dialog fokuserar främst på hur fattade politiska

nödvändiga avvägningar. Medborgardialog handlar om någon form av

beslut skall genomföras utifrån det sätt på vilket individen ser på sin

utvidgad demokrati och ett medborgerligt deltagande som komplet-

egen behovstillfredsställelse. Enligt det nya tankesätt som dominerar

terar den representativa demokratin genom att göra det möjligt med

förvaltningens styrning (New Public Management), och den nyliberala

politiskt deltagande och inflytande mellan de politiska valen (Fung &

ideologin på vilken den bygger, skall medborgarna uppfattas som kun-

Wright, 2003).

der och konsumenter. Dialog blir nödvändig som någon form av mark-

Som redogjorts för i huvudtexten till denna tredje del av forsknings-

nadsundersökning av aktuella behov och preferenser hos brukarna

studien är SKL noga med att påpeka att medborgardialog som rör mer

(Hall, 2012).

övergripande frågor och som vänder sig till medborgarna i allmänhet,

Dilemmat med brukardialogen är dock att den genom sin fokusering

handlar om en samtalsdemokrati till stöd för det representativa sys-

på individens behov riskerar att avpolitisera dialogen. Frågan om sam-

temet, inte bara för att möjliggöra kloka beslut utan framförallt för att

hällelig mobilisering, användning och fördelning av resurser kommer

bygga tillit och ett nytt samhällskontrakt. Under muntliga presentatio-

bort från den politiska dagordningen och många medborgare tappar

ner klargör SKL:s projektledare att medborgardialog, på det sätt som

sitt intresse för och engagemang i dialogen. Brukardialogen kan emel-

SKL:s medborgardialogprojekt använder sig av begreppet:

lertid medföra ökad kvalitet på den offentliga sektorns tjänster och där-

[…] inte handlar om förankring av beslut ni redan fattat eller tänker fatta

med bidra till en ökad legitimitet för och stöd till den offentliga sektorns

som inte är påverkbart, en happening för att marknadsföra er, något man

existens. Den gör det möjligt att öka invånarnas tillit till sig själva, till

ska göra för att alla andra gör, den enskilde politikerns samtal i konsum,

varandra och till myndigheter. Den gör det också möjligt att upprätthål-

den ”vardagliga” kontakten med brukarna, information i största allmänhet

la människors skattebenägenhet och välfärdens skattebas. Brukardia-

och något som tjänstemännen fixar”

logen kan således, trots sin risk för avpolitisering, ge upphov till viktig

(Lena Langlet, föreläsning på Karlskoga kommuns omvärldsdag, januari 2018)

samhällsdynamik med förändrade maktpositioner. Den ger deltagar-

I praktiken är det inte helt enkelt att skilja på dialogens former utifrån

na en vana (och ökat självförtroende) att delta i samtal med myndig-

en uppdelning mellan vad -frågor (medborgardialog) och hur - frågor

hetspersoner. Den bidrar därmed till den dialogkultur som behöver

(brukardialog). Som redogjorts för i huvudtexten har vårt a-politiska

utvecklas för att snabbt kunna komma till användning i skarpa lägen

tillstånd paradoxalt nog medfört att även ”huret” kommit att politise-

när den sociala hållbarheten sätts på spel genom oväntade, akuta och

rats. Politikens strävan efter triangulering och någon form av politisk

katastrofliknande förhållanden.

konsensus om vad som skall göras, har medfört att innehållet i de po-

Till skillnad från brukardialogen innehåller medborgardialogen en

litiska besluten formuleras väldigt abstrakt. Det uppstår härvidlag ett

helt annan makt- och konfliktdimension. Medborgardialogen fokuserar

betydande utrymme för tjänstemännen som skall utforma hur besluten

mindre på hur- frågor och mer på vad som skall göras, varför, vem som

skall genomföras för egna tolkningar om ”vadets” innebörd.
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retoriken, speciellt när det gäller förhållandet till de utsatta och resurssvaga befolkningsgrupper som hon var intresserad av (oavsett om det

Forskningslitteraturen skiljer ofta på ”citizen engagement” och ”citizen
participation”. Det förra bygger på ett ovanifrån- perspektiv och handlar
i viss utsträckning om att bättre involvera medborgarna när det gäller
tillhandahållandet av olika offentliga tjänster eller att förbättra beslutsunderlagen. ”Citizen engagement” påminner mycket om brukardialogen men är lite mer omfattande eftersom medborgarnas engagemang
bygger på ett aktivt deltagande när det gäller själva görandet. Det ligger
därför nära vad vi i Sverige ofta förstår med samhandlande. Det gemensamma som begreppet har med brukardialogen är att det oftast
handlar om att det är myndigheterna som bjuder in till dialog för att få
hjälp att hantera ett problem eller att förbättra servicegraden.

handlade om vita fattiga amerikaner, invandrare från Latinamerika eller afro-amerikaner). Med hjälp av forskningsresultaten från tre specifika fallstudier utvecklade hon en deltagandestege med olika nivåer. De
två nedersta stegpinnarna upplevde hon som någon form av försök till
manipulation (eventuellt med vissa terapeutiska inslag för att hantera
människors frustration). De tre andra stegpinnarna beskrev hon som
ett mer symboliskt deltagande (tokenism) för att öka beslutens legitimitet genom att informera eller konsultera befolkningen om en viss fråga
- eller för att helt enkelt försöka lugna upprörda känslor och passivisera
deltagarna. Med hjälp av nedanstående skämtteckning över böjning av
verbet deltagande på franska försökte hon visa på att även om människors delaktighet faktiskt ökade så spelade deras framförda synpunk-

Det andra begreppet ”citizen participation” ligger däremot nära det
övergripande sätt på vilket Sveriges Kommuner och Landstings kansli
(SKL) definierar begreppet medborgardialog. Den stora skillnaden är
emellertid att begreppet ”citizen participation” för stora delar av den
internationella forskningslitteraturen avser olika medborgarinitiativ underifrån.

ter en mindre roll för beslutsfattandet. Det är egentligen först när man
kommer upp på den tredje nivån av partnerskap, delegerad makt och
invånarkontroll som man enligt Arnstein kan prata om ett riktigt medborgerligt deltagande.

Box III: Appendix 2
Arnsteins delaktighetsstege
En forskare som fått ett väldigt stort genomslag, och som kommit att
rama in mycket av forskningslitteraturens arbete kring medborgarnas
delaktighet, är den amerikanska planeringsforskaren Sherry Arnstein.
I slutet av 1960-talet skrev hon en mycket uppmärksammad och provokativ artikel i den amerikanska tidskriften ”Journal of the American
Institute for Planners” som redogjorde för hur den lokala utvecklingsplaneringen tog sig konkreta uttryck i olika amerikanska bostadsom-

Arnsteins sätt att tänka kring olika former av medborgerligt inflytande

råden under 1960-talet (Arnstein, 1969). Hon inledde sin artikel med

har också kommit att prägla svenska kommuners arbete med medbor-

att jämföra medborgardeltagande med att äta spenat - ”Ingen är emot

gardialog, inte minst genom det sätt på vilket SKL:s medborgardialog-

det ty alla vet att det gör dig gott” - men visar sedan på ihåligheten i

projekt kommit att använda stegen genom att först omforma den till
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barhet (medborgardialog). Förutom oklarheter rörande begreppets
innebörd präglas också litteraturen av olika syn på frågan om delaktighetens faktiska konsekvenser liksom av dialogens förhållande till den
representativa demokratin. Den svenska forskningslitteraturen använder sig ofta av ett mer ovanifrån-perspektiv men är också generellt mer
kritisk till dialogens användbarhet än stora delar av den internationella
litteraturen (Pateman, 1970, della Porta, 2013, Young, 2000, Habermas,
1996). Fast även internationellt finns det viktiga kritiker. Den brittiske
statsvetaren Colin Crouch menar att beslutsfattarnas motiv med dialog handlar om att legitimera redan fattade beslut. Beslutfattarna strävar därför med automatik efter att organisera medborgardialogen för
att uppnå ett maximalt deltagande men med ett minimalt inflytande
(Crouch, 2011). Även den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe intar en
kritisk hållning (2009). Hon pekar på att politik inte är någon tebjudning
utan en fråga om makt. Ett legitimt maktinnehav kräver att detta får
avgöras genom demokratiska omröstningar inom det parlamentariska
systemet.

vad som kommit att kallas för medborgardialogtrappan. Denna trappa
skall dock inte nödvändigtvis uppfattas symbolisera en önskvärd riktning, där ett högre trappsteg är mer eftersträvansvärt än ett lägre. De
olika former för dialog som SKL använder sig av, och som jag diskuterade mer utförligt i huvudtexten, har alla en viktig funktion. Tillhandahållandet av information är viktigt för att förhindra problematisk ryktesspridning, konsultation vid beslut är viktiga för att få med perspektiv
på frågans hantering av de människor som är direkt berörda. Som jag
strax skall återkomma till medför den ökade förekomsten av olika komplexa samhällsfrågor också att den lärande dialogen blivit allt viktigare.
SKL:s medborgardialogprojekt har härvidlag uppmärksammat vikten av
att ersätta beslutsfattarnas tolkningsföreträde med ett ökat inflytande
av och medskapande med berörd befolkning - när det gäller såväl problemformulering som identifiering och genomförande av åtgärdsprogram. Ett mer träffande språkbruk än lärande dialog är därför begreppet medskapande dialog, som genom aktiva och lyhörda samtalsledare
strävar efter att utjämna de (ofta relativt dolda) maktordningar som

Ett område som tidigt ägnade uppmärksamhet åt frågan om medborgarnas delaktighet var stadsplanering. Inspirerade av Jürgen Habermas
teoribildning kring rationell kommunikation utarbetades olika metoder för ”communicative planning” (Forester, 1999, Healey, 1997, Innes,
1995, Sager, 1994). För svensk stadsplanering blev Plan- och Bygglagens
skrivningar 1987 om medborgerligt deltagande en starkt bidragande
orsak till det ökade intresset. Flera uppföljande studier var kritiska till
det sätt som allmänhetens intressen i praktiken kommit till uttryck och
tagits tillvara. Det gällde inte minst svenska forskningsresultat (Stenberg, 2010, Lindholm, 2015, Tahvilzadeh, 2015b, Hellquist & Westin
2018, Montin, et al., forthcoming). Delar av kritiken kom emellertid att
skjuta bredvid målet. Till grund för analyserna låg ett högt ideal avseende delaktighetens innebörd. Liten hänsyn togs under utvärderingen
till de omständigheter som i praktiken kom att begränsa medborgardialogens användningsområde och som gjorde att medborgardialogens
potential omöjligtvis kunde tillvaratas. Dit hör lagstadgade tekniska och

råder mellan deltagarna. Som tidigare diskuterats i huvudtexten visar
användning av medborgarbudget härvidlag på hur maktdelning kan gå
till i praktiken och hur ett ökat medborgerligt medbestämmande stärker det politiska representativa systemets legitimitet. En medskapande
medborgardialog kring användning av lokala finansiella resurser (medborgarbudget) medför att vi rört oss högt på såväl SKL:s medborgardialogtrappa som på Sherry Arnsteins delaktighetsstege.

Oklarheterna när det gäller dialogbegreppets användning gör det svårt
att med forskningslitteraturens hjälp dra några mer generella slutsatser när det gäller den roll som dialogen spelar, inte bara när det gäller
kommunernas roll som serviceaktör och kvalitetsnivån på - och tillgängligheten i - tillhandahållandet av offentliga tjänster (brukardialog), utan
kanske speciellt när det gäller kommunernas roll som demokratiaktör
och dialogens syfte att stärka demokratin och bidra till ökad social håll-
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miljömässiga krav i samband med stadsplanering vilket ökar professionens inflytande på bekostnad av medborgarna. Dit hör också kommunallagens krav på partnerskap och samfinansiering som automatiskt
ökar de privata aktörernas inflytande. Forskningen tog inte heller alltid
hänsyn till de förändringsprocesser som medborgarnas ökade utrymme skulle visa sig medföra över tid. Främst gällde detta medborgarnas
indirekta påverkan på hur interna målkonflikter inom den kommunala förvaltningen kom att hanteras. Dessa målkonflikter föreligger inte
minst mellan fastighetskontoren och social resursförvaltning när det
gäller de krav som å ena sidan ställs på kortsiktig ekonomisk lönsamhet
och långsiktig social hållbarhet å den andra.

tins mekanismer fungerar som de ska är politikermakt och medborgarmakt samma sak. Dessa forskare förhåller sig överlag kritiska gentemot
medborgardialogens förutsättningar, både när det gäller att förstärka
den representativa demokratin och att effektivisera beslutsfattandet
genom att möjliggöra bättre beslutsunderlag (Gilljam & Jodal, 2006). De
varnar för att medborgardialogen, tvärtemot sina avsikter, bidrar till att
urholka demokratin genom att ge de redan resursstarka medborgarna
ytterligare möjlighet att göra sin röst hörd. De statsvetare som uttryckte
stor oro för det demokratiska underskott som följde med övergången
från ”government” till ”governance” och flernivåstyrning, pekade följaktligen snarare på vikten av att upprätthålla traditionella maktordningar än på att komplettera den representativa demokratin med hjälp av
medborgardialog (Erlander, 2002).

Den kritiska problematisering som framförs av svenska forskare verksamma inom arkitektur och stadsplanering återfinns också bland demokratiforskare verksamma inom förvaltning och statsvetenskap. Även
här är svensk forskning överlag mer kritisk än internationell forskning
(Fung & Wright, 2003, Fung, 2004). Delvis beror detta på den svenska
självbilden av att vara bärare av en i internationella mått väl utvecklad
demokrati och ett väl fungerande representativt politiskt system. I de
flesta internationella mätningar kommer Sverige mycket högt när det
gäller medborgerligt inflytande och stabil demokrati. Mätningarna vilar
emellertid i det bekväma medeltalet och fångar inte problemen med
det låga valdeltagandet i vissa valdistrikt som förstärkts under senare
år, speciellt i mer resurssvaga områden. Den statsvetenskapliga forskningens reserverade hållning till medborgardialogens möjligheter att
demokratisera demokratin beror delvis också på mentala strukturer
där tilltron till den sociala ingenjörskonsten är mycket hög och medborgarna i stor utsträckning betraktas som objekt istället för subjekt
(Olofsson, 2015). Flera forskare menar att de flesta svenska medborgare är nöjda med hur demokratin fungerar och att de gärna överlåter åt
sina förtroendevalda att för deras räkning fatta nödvändiga beslut - så
att de själva istället kan ägna sig åt att ta hand om sina nära och kära
och egna fritidsintressen. Politik skall enligt detta synsätt främst skötas
av förtroendevalda representanter. Om den representativa demokra-

Många av de statsvetenskapliga forskarna präglas av en så kallad minimalistisk demokratisyn i form av valdeltagande som är möjligt att kvantitativt mäta. Forskarna fokuserar på medborgardialogens betydelse
för valdemokratin och för valdeltagandet (partitillhörigheten). De ser
härvidlag närmast ett negativt samband, eller åtminstone inga positiva
samband, mellan medborgardialog och förstärkt valdeltagande.
Ytterligare en forskningsinriktning som ger relativt stort utrymme åt
frågan om medborgarnas politiska delaktighet, liksom till frågan om
dialogens utformning, möjligheter och hinder, utgörs av sociologer
och maktteoretiker som står den politiska filosofin nära. De företräds
främst av två intellektuella samhällsteoretiker; nämligen den tyske sociologen och politiske filosofen Jürgen Habermas och den franske idéhistorikern och maktteoretikern Michel Foucault - där Habermas är mer
konsensusinriktad och Foucault betydligt mer konfliktsökande när det
gäller dialogens användningsområde. Hit kan vi också räkna den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe. Jag skall i följande avsnitt få anledning
att bland annat återkomma till dessa forskningsinriktningar i samband
med att jag diskuterar erfarenheter av dialogens betydelse utifrån dess
olika bakomliggande motiv och syften.
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var berörda. Frågan om informationsinhämtning och förankring av beslut fick hög prioritet vid insatsernas planering och genomförande.

Frågan om den betydelse som medborgardialogen har i praktiken är
ett starkt underutforskat område. Till följd av rådande oklarhet av den
innebörd som vi i olika sammanhang lägger i begreppet medborgardialog, finns det en uppenbar risk för att dra felaktiga slutsatser av vad
vi faktiskt tror oss veta om den betydelse som medborgardialogen kan
spela. När jag i det följande skall redogöra för vad delar av den relativt
begränsade forskningslitteraturen har att säga om medborgardialogens betydelse, skall jag själv försöka undvika denna risk genom att sätta in dialogen i de sammanhang där den utifrån sina syften och motiv
var tänkt att användas. Jag tar härvidlag min utgångspunkt i att forskningslitteraturen huvudsakligen skiljer på fyra syften med dialogen:

Den främsta kritiken kommer från förvaltningsforskningen som menar
att brukardialogen är ett led i New Public Managements strävan efter
att förvandla medborgaren till kund och kollektivet till individer; det vill
säga införandet av ett post-politiskt tillstånd. Forskningen pekar på faran för en alltför exklusiv dialog där det främst är de resursstarka som
kommer till tals. Forskningen ger stöd åt den maktteoretiska analysen
som visar på risken att brukarna utsätts för manipulation och självdisciplinering och genom sin delaktighet tar över ansvaret från politiken.
Inte minst har detta visat sig bli aktuellt vid nedskärningar av anslagen
till välfärdssektorn (Tahvilzadeh, 2015b).
Inte desto mindre, kanske rentav symptomatiskt, får brukardialogen
en mycket framträdande plats i det arbete som ägt rum inom ramarna för regeringens Tillitsdelegation (SOU, 2018:47). Brukardialogen anses av delegationen vara en förutsättning för att förbättra kvaliteten
på välfärdstjänster och därmed det främsta sättet på vilket samhällets
vertikala tillit mellan myndigheter och medborgare kan öka. Ingen diskussion förs i vare sig huvudbetänkandet eller i de arbetsunderlag som
kommit allmänheten till del kring medborgardialogens roll och vikten
av att förstärka demokratin som medel för att stärka social sammanhållning och tillit.

1. bättre underlag för ett mer effektivt beslutsfattande
2. värna om och förstärka demokratin
3. konflikthantering
4. hantering av komplexa samhällsfrågor

(1) Underlag för ett effektivt beslutsfattande
När det gäller det första syftet, att förbättra underlagen för att uppnå
ett effektivare beslutsfattande, handlar det här oftast om vad som kal�las för brukardialog. Forskningslitteraturen brukar härvidlag skilja på
tre olika samtalsformer: (1) information (2) konsultation och (3) diskussion. Samtliga samtalsformer kan spela en viktig roll beroende på dialogens syfte.

(2) Värna om och förstärka demokratin
När det gäller det andra syftet med dialogen, nämligen att värna om
och förstärka demokratin, finner vi en större polarisering mellan å ena
sidan dialogentusiaster, som menar att dialogen utgör demokratins
grundbult, och å andra sidan skeptiker som menar att medborgardialog ibland rentav är till skada för demokratin.

Brukardialogen växte fram inom det internationella utvecklingssamarbetet (biståndet) under 1980-talet som ett resultat av New Public Managements strävan efter decentralisering (Olsson & Wohlgemuth, 2003).
Betydelsen av lokal behovsidentifiering (PRA – ”participatory rural appraisal”) och ägarskap (”ownership”) hade kommit att uppmärksammas
allt mer. Forskningen visade entydigt på hur effektiviteten i genomförandet märkbart ökade genom delaktighet från dem som på olika sätt

Demokrati handlar om politiskt beslutsfattande. Politik kan uppfattas
som en fråga om mobilisering, användning och fördelning av makt och
kollektiva resurser. Politik är per definition konfliktfylld ty det finns alltid
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olika intressen. Demokratin utgör här en mycket viktig konfliktlösningsmekanism. Men demokratin utgör just därför samtidigt också ett viktigt
instrument för social sammanhållning och för samhällssystemets legitimitet, genom att göra det möjligt för människor att påverka de beslut
som berör deras vardagsliv. För västvärldens demokratier, uppbyggda
på flerpartisystem och representativ demokrati, blir dialog ett viktigt
inslag. Inte minst när det gäller den viktiga mellanvalsdemokratin.

Denna typ av kritik delas delvis av 2014 års demokratiutredning. Utredningen finner i och för sig inget stöd för uppfattningen att medborgardialogen utarmar den representativa demokratin eller partiväsendet.
Ett skäl som ironiskt nog framhålls till detta är medborgardialogens alltför marginella betydelse. Uppskattningar mellan ”tummen och pekfingret” gjorda utifrån anekdotiska erfarenheter tyder på att omkring 15 %
av berörda medborgare deltar i dialogen (inom parentes kan nämnas
att deras uppskattningar får visst stöd av SKL:s egna undersökningar).
Demokratiutredningen åberopar också forskning som därutöver konstaterar att genomförda medborgardialoger får relativt litet genomslag
i praktiken (återigen kan nämnas att deras iakttagelser stämmer med
SKL:s egna erfarenheter som visar på svårigheterna med att kanalisera in resultaten från genomförda medborgardialoger i den politiska
styrningen). Däremot pekar demokratiutredningen på risken för att
medborgardialoger kan leda till politisk ojämlikhet på grund av dålig
representativitet. De pekar särskilt på risken för att det är de befolkningsgrupper som är emot ett förslag som har en särskild tendens att
mobilisera sig för att kritisera ett förslag som den breda allmänheten
kan visa sig stå bakom (SOU, 2016:5).

Till dialogentusiasterna hör Jürgen Habermas, som fått stort inflytande genom sina tankar om ”deliberativ demokrati” – samtalsdemokrati. Det handlar här om en form av komplement till valdemokratins representativa demokrati mellan valen. Habermas tror på det rationella
argumentet – på gemensamt lärande (vi tänker gemensamt); Det vill
säga kommunikativt handlande. Världsledande pedagoger delar Habermas förståelse för dialogens vikt. De ser folkbildning och dialog som
en förutsättning för bemäktigande och demokratiskt deltagande. (Freire, 1972). Här återfinns också freds- och utvecklingsforskningen; dialog
och möjligheten att påverka beslut som berör vardagslivet är ett viktigt
sätt på vilket våldsamma konflikter kan undvikas (Galtung, 1996). Jag
skall återkomma till såväl pedagoger som fredsforskare i samband med
dialogens betydelse för konflikthantering, speciellt när det gäller komplexa samhällsfrågor.

I en gemensam bok, som gavs ut strax efter det att demokratiutredningen (2017) kommit med sin rapport, konstaterar såväl ordförande
som huvudsekreterare för utredningen bland annat att det är ”mycket lite som tyder på att de metoder för medborgardialog och samråd
som kommuner och landsting använder sig av idag stärker den politiska jämlikheten och förtroendet för demokratin” (Wästberg & Lindvall,
2017). Skribenterna pekar tvärtom på att medborgardialoger och samråd kan leda till ökad politisk ojämlikhet, men tillstår samtidigt att ”det
är inte givet att de alltid ger sådana negativa konsekvenser. Vissa kommuner och landsting försöker aktivt söka upp grupper som inte annars
kommer till tals”. Författarna visar på att det dessutom redan finns en
”ojämlikhet i inflytandet över beslutsfattandet i den lokala demokratin.
Inför politiska beslut om byggen har politiska beslutsfattare ofta samtal
med byggfirmor och exploatörer som alltså för en möjlighet till direkt
påverkan”.

Som tidigare nämnts kommer den främsta kritiken mot medborgardialog från statsvetarna. De menar att medborgardialogen i bästa fall
utgör ett bevis på skendemokrati (besluten är redan fattade eller inte
påverkansbara). I värsta fall är den till och med kontraproduktiv. Den
leder inte till ökat politiskt deltagande (mätt i partianslutning eller valdeltagande) och den medger ingen ansvarsutkrävning. Deras forskning
visar på att det är väldigt få människor som deltar i dialogen och det är
främst de redan resursstarka som får ytterligare en kanal för påverkan
och inflytande (Bartholdsson, 2018, Jodal & Gilljam, 2006, Tahvilzadeh,
2015b, Lindholm, Oliveira e Costa & Wiberg, 2015, Gilljam & Karlsson,
2016).
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Den andra typen av kritik kommer från en annan del av samhällsteorin
än den Habermas representerar. Den kommer från maktforskningen
där en av dess främste företrädare är den tidigare omnämnda Michel
Foucault. Enligt foucauldiansk skolbildning är Habermas idéer bristfälliga, på grund av att han bortser från existerande och (vid sociala relationer) alltid närvarande maktordningar, såväl i rummet som i det politiska livet. Makthavarna behåller såväl problemformuleringsinitiativet
som tolkningsföreträdet. Dialogen används i manipulativt syfte för att
få medborgarna att själva fatta de obekväma beslut som makthavarna
anser nödvändiga (governmentality) (Foucault, 2004a; 2004b).

inställning till dialogens betydelse, är freds- och utvecklingsforskningen. De ser på konflikter som någonting helt naturligt i samhället – de
har att göra med utveckling, vilket betyder förändring (inte minst av rådande maktrelationer). Forskningen upplever att olika politiska och sociala konflikter utgör en förutsättning för samhällsdemokratins vitalitet
(Wallensteen, 2007). Men när demokratin och dialogen inte fungerar,
då sociala konflikter inte hanteras, uppstår risk för våldsamma konflikter som i sin förlängning kan utvecklas till krig (Galtung, 1996). Krig är
alltså, som den preussiske generalen Carl von Clausewitz påminde om,
ingenting annat än en fortsättning av politiken men med andra medel
(Wallensteen, 1998, Tilly, 2003, Karlsson, 2017). I det följande skall jag
kortfattat och summariskt redogöra för två olika typer av konflikthantering – som bägge har betydelse för den diskussion jag skall föra i nästa
avsnitt och som handlar om medborgardialogens roll för att hantera
komplexa samhällsfrågor av särskild relevans för den svenska samhällsutvecklingen.

Trots denna mångfald av kritiska röster går det inte att bortse ifrån
att dialog alltmer kommit att bli ett modeord som finns på flertalets
läppar. Enligt demokratiutredningen tillämpar över 80 % av alla svenska kommuner någon form av medborgardialog. Hela 44 % har utarbetat riktlinjer eller principer för när och hur medborgardialogen skall
användas, vilket tyder på någon form av institutionalisering av medborgardialogen. Hur skall vi då förstå detta? En anledning bakom det
ökade intresset för dialog står att finna i den ökade tillgången till information som förstärker människors vilja att vara med och påverka
de beslut som fattas. Den ökande individualiseringen bidrar också till
människors uppfattning att välfärdens utformning skall anpassas efter
individernas behovstillfredsställelse. Därtill kommer effekterna av vår
tids stora samhällsomdaning som medfört en ökad social polarisering,
växande inkomst- och hälsoklyftor och olika levnadsvillkor - som alltmer synliggjort de värdegrundskonflikter som finns mellan olika medborgargrupper. En sådan utveckling har kommit att minska den sociala
sammanhållningen och fått sociala spänningar och konflikter att öka.
Medborgardialogens roll för konflikthantering har därmed ökat.

Konfliktlösning
Konflikter handlar starkt förenklat om att olika parter inte kan komma överens. De har olika förhållningssätt – inte sällan när det gäller
användning och fördelning av makt och resurser (Wallensteen, 1994,
Karlsson, 2017). Litteraturen skiljer på konfliktlösning och transformation av konflikter. Konfliktlösning handlar oftast om antingen akuta personliga konflikter eller om mer storskaliga och väpnade konflikter. Här
gäller att förhandla fram en situation där folk slutar bråka med varandra - ett vapenstillestånd – ”conflict settlement” – ”peace agreement”
– ”cease fire”. Den föregås ofta av medling av tredje part (Wallensteen,
2007). Det handlar här om en klart identifierbar sakfråga om vilken parterna inte kan komma överens. Diplomati och dialog är här viktiga instrument. Vi talar här ofta om en medlande dialog. Fokus läggs i regel
på det synbara, på de aktiva krigförande parterna och deras olika förekommande intressen (Galtung, 1996).

(3) Dialogens roll vid konflikthantering
Den del av samhällsvetenskapen som ägnar sig mest åt forskning kring
dialogens möjligheter och hinder, och som har en i grunden mer positiv
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Den medlande dialogen används också, ofta med stor framgång, vid
olika offentliga tvister – public disputes (Carpenter & Kennedy, 2001).
Det kan handla om stadsbyggnadsplanering, frågor om markanvändning eller om frågor som knyter an till naturintressen (exempelvis jakt
på vilt – vargjakt) som kan stå i konflikt med olika ekonomiska intressen
och former för näringsutövning. Denna typ av konflikt bottnar ofta i olika intressen som är förhandlingsbara och om en specifik fråga där det
går att komma fram till en gemensam lösning.

mellanstatliga konflikter minskat och vi nu har ett konfliktmönster som
i betydligt högre grad berör civilbefolkningen. Dessa konflikter visar
sig ofta bero på människors grundläggande behov och värdegrunder
som är mer trögrörliga, mindre förändringsbenägna och därmed inte
lika förhandlingsbara. Risken med den form av ”traditionell medling”
som fokuserar på sakfrågan, vilken ofta enbart illustrerar konfliktens
symptom och inte kommer åt de grundläggande orsakerna, är att förhandlingsresultaten över tid kan medföra ett antal icke avsedda effekter (”non intentional outcomes”) som innehåller paradoxer och motsägelsefulla omständigheter (contradictory circumstances) som snarare
förvärrar konflikten (Abrahamsson, 2003).

Transformation av konflikter
Under senare årtionden har forskningen därmed övergått till att tala
om vikten av transformation av konflikter. Det handlar inte minst om att
transformera rådande sociala relationer – rådande maktordningar. Här
blir det aktuellt med en bemäktigande dialog, liknande den som Paulo
Freire förespråkade i och med sin strävan efter ”powersharing through
empowerment” (1972). Denna typ av dialog har inte som sitt främsta
syfte att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt eller gemensam förståelse av konfliktens orsaker. Syftet med dialogen är främst att
synliggöra olika perspektiv och förekommande meningsskiljaktigheter.
Först därefter kan det bli aktuellt att på lång sikt försöka identifiera visioner om ett framtida önskvärt samhälle och de gemensamma intressen som finns för att slå in på vägen mot ett sådant.

Kritiken som riktas mot denna typ av hantering av konflikter är att den
sällan kommer tillrätta med bakomliggande faktorer, såsom strukturella förhållanden i samhället, som oftast berör fler än de som är direkt aktiva i konflikten och som bjudits in för att delta i arbetet med fredsöverenskommelsen. Det lidande som konflikten medför är ofta outhärdligt,
det är därför bråttom med att få folk att sluta bråka. Merparten av alla
fredsavtal håller därför inte ens tills bläcket har hunnit torka (försåtlig
”elusive peace” (Zartman, 2011).

Samtalsledarens roll blir här central. Det medvetandegörande som eftersträvas hos deltagarna om tingens ordning (”Consciênciação”) kräver
ett aktivt deltagande av samtalsledaren. Det är viktigt att denne inte begränsar sig till ett formellt riktigt agerande utan uppvisar empati och respekt. FN-systemet (UNDP) talar här i termer av ”inside mediation” och
påpekar vikten av samtalsledarens legitimitet, det vill sägas parternas
förtroende för samtalsledaren. Samtalsledaren bör helst själv vara väl
förtrogen med konfliktens olika uttryckssätt, drivas av en nyfikenhet för
att bättre förstå bakomliggande orsaker och drivkrafter samt ha äkta
empati för deltagarnas olika ståndpunkter (UNDP, 2014).

Dessa begränsningar hos den underlättande dialogen som används vid
medling har också blivit allt tydligare efter det kalla kriget - då antalet
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(4) Dialogens roll vid hantering av komplexa
samhällsfrågor

erfarenhet av att hantera liknande frågor saknas. De komplexa problemen är oftast i ständig förändring och deras grundläggande orsak-verkansamband är svåra att fastställa. Därtill kommer att de olika aktörerna präglas av ojämlika maktrelationer, vilket ger dem olika perspektiv
på såväl problemens orsaker som dess lösningar. De kan bara formuleras, åtgärder identifieras och handlingsplaner genomföras tillsammans
med dem som är berörda. Det gäller de som befinner sig inom den
egna organisationen och det gäller medborgarna ute i samhället.

Forskningslitteraturen är ännu relativt outvecklad när det gäller den empiriska redogörelsen för den roll som dialogen spelar för att hantera komplexa samhällsfrågor. Forskningsrönen inom freds- och utvecklingsforskningen ger emellertid viss vägledning. Den diskussion om dialogens roll för
att hantera olika former av konflikter som förs inom freds- och utvecklingsforskningen är av stor relevans för hantering av komplexa samhällsfrågor
med koppling till sociala relationer och social hållbarhet (Burton, 1990a).
Dessa frågors komplexitet bottnar nämligen ofta i olika värdegrunder som
medför olika perspektiv på orsakerna till och förekomsten av snedvridenheter i fördelning av makt och resurser (Burton, 1990b).

Hur de komplexa frågorna hanteras beror på kunskapssynen hos de inblandade parterna. Diskussionen om olika former av kunskapssyn har
långa anor. Bland de klassiska grekiska filosoferna tillhörde Platon dem
som betonade värdet av faktisk kunskap (vetande) medan Aristoteles
uppmärksammade vikten av praktisk klokhet. Den senare kunskapssynen ligger till grund för det forskningslitteraturen kallar för transdisciplinär kunskapsproduktion, där vetenskaplig och teoretisk kunskap
kombineras med erfarenhetsbaserad kunskap. De komplexa frågornas
karaktär har ökat vikten av transdisciplinär kunskap för att kunna hanteras. Forskningslitteraturen talar om ”transdisciplinär fantasi”.

För att hantera komplexa samhällsfrågor poängterar forskningen vikten av en medskapande och samhandlande dialog (Brown et al., 2010).
Anledningen till detta är de komplexa frågornas karaktär – beprövad

Den transdisciplinära kunskapens ambitioner att inkludera praktisk
klokhet (Fronesis) och transdisciplinär fantasi, gör det aktuellt att dela
in den medskapande och samhandlande dialogen i ett antal olika faser.
Förarbetet är viktigt. Vad vill man uppnå med dialogen, hur är resultaten tänkta att användas, vilka medborgare är berörda och vilka bör
delta? Själva dialogarbetet påbörjas ofta genom att söka upp olika medborgargrupper, lägga örat till marken och helt förutsättningslöst lyssna
in de olika perspektiv som olika aktörer är bärare av. Det handlar såväl
om vari problemen består och hur de kan formuleras som vem som
berörs och på vilket sätt. Likaså om de olika perspektiv som finns när
det gäller vad som kan göras, av vem, när och hur. Dessa perspektiv ligger sedan till grund för ett första reflekterande dialogmöte där inbjudna aktörer diskuterar igenom de olika perspektiven. Här är det särskilt
viktigt att alla perspektiv får tillräckligt med tid för att skärskådas och
konfronteras med andra perspektiv, detta för att synliggöra de skillna153

der som förekommer när det kommer till hur problemen formuleras.
För att dialogarbetet skall kunna övergå i en andra fas, där olika förslag
till åtgärder börjar diskuteras, är det viktigt att deltagarna blir överens
om problemformuleringen – och i förekommande fall överens om att
problem kan formuleras på olika sätt beroende på vem som berörs.
Först därefter kan dialogen övergå till samtal om hur problemen kan
hanteras. Även här är det viktigt att synliggöra vari skillnaderna består
till de olika åtgärdsförslagen och hur dessa skillnader skall tolkas och
hanteras. Dessa faser kan se ut på lite olika sätt. Medborgardialogprojektet har tagit fram en modell för sitt nätverk kring medborgardialog
där de olika faserna illustreras på följande sätt:

Begreppet medskapande belyser maktordningar som inte kan önskas
bort. Denna dialogform blir därför speciellt viktig vid vertikal interaktion, det vill säga mellan förvaltning och medborgare. När det gäller
komplexa samhällsfrågor, med sina olika orsaks-verkansamband, blir
det som sagt därtill extra viktigt med intern förankring och samordning,
både inom den egna organisationen och mellan olika myndigheter.
Här handlar det mer om horisontell interaktion med mer symmetriska
maktförhållanden. Begreppet samhandlande (se del II, box II:4:9) fångar ganska väl in vad det är frågan om härvidlag.

Den av regeringen tillsatta Tillitsdelegationen lägger i sitt huvudbetänkande en mycket stor betoning på värdet av en väl fungerande brukardialog för att förstärka samhällelig tillit och det demokratiska systemets
legitimitet. Tillitsdelegationen påpekar också den betydelse som en aktiv samordning och samverkan mellan olika myndigheter har för den
samhälleliga tilliten och myndighetsutövningens legitimitet. Därtill talar
Tillitsdelegationen om vikten av ett medskapande ledarskap. Den stora
betydelse de lägger vid ett sådant ledarskap framgår av hur de själva utvidgat sitt uppdrag genom att inte enbart prata i termer av ”Tillitsbaserad
styrning” utan i termer av ”Tillitsbaserad styrning och ledning”. I dess huvudbetänkande undviks samtidigt frågan om hur samverkan med medborgarna i deras egenskap av medborgare skall kunna förstärkas för att
värna demokratin, tilltron till det politiska systemets legitimitet och därmed den samhälleliga och sociala tilliten i stort (SOU, 2018:47).

Den medskapande och samhandlande medborgardialogen ställer också krav på att lyssna med hjälp av metoder för så kallade 360º analyser,
där man både tar hänsyn till hur omvärlden ser ut och till den egna
organisationens förutsättningar (styrkor och svagheter). Det räcker
inte med medskapande tillsammans med medborgarna för att samla
in perspektiv och erfarenheter, särskilt inte när det gäller de medborgare som är emot de sätt som vanligtvis dominerar när det kommer till
hur de aktuella komplexa samhällsfrågorna bör hanteras (så kallade
nej-röster). Lika viktigt blir det att förankra inåt i den egna organisationen och mellan myndigheter. Komplexa samhällsfrågor har ofta väldigt
olika bottnar, vilket gör samordning och samverkan med olika förvaltningar och myndigheter - som befinner sig i andra så kallade ”stuprör”
- till en absolut förutsättning.
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Epilog

De olika svårigheter som dagens Sverige står inför, inte minst när det
gäller invandrings- och integrationspolitiken, skall således främst uppfattas som ett resultat av den stora samhällsomdaning som pågår. Jag
menar att svårigheterna har mycket lite att göra med invandringen i sig.
Det postpolitiska tillstånd i vilket vi befinner oss har inneburit en brist på
politiska framtidsvisioner som skulle kunnat öka den kollektiva politiska
förmågan och den sociala sammanhållningen. En ojämnlik fördelning
av ekonomiska resurser och tillgång till det svenska välfärdssystemet
medför istället att landet håller på att glida isär och olika befolkningsgrupper ställs mot varandra. Jag ser två aktuella samhällstrender som
har uppstått ur en sådan process; den framväxande högerpopulismen
å ena sidan och en förstärkt exkludering och social segregation å den
andra. Dess drivkrafter bottnar i olika ideologiska utgångspunkter, men
de griper likväl in i och förstärker varandra. Bägge trenderna ger upphov till en radikalisering av politiska uttryckssätt. I grunden har dessa
drivkrafter blivit möjliga och relevanta på grund av en minskande social
tillit, ett upplevt demokratiskt underskott och en bristande legitimitet
för det politiska systemet.

Denna forskningsstudie inleddes med en prolog där jag besvarade
några frågor kring forskningsstudiens bakgrund och upplägg samt
kring min förförståelse när det gäller de problem som jag avsåg
att diskutera. På liknande sätt skall jag avsluta forskningsstudien
med att i en epilog försöka besvara några frågor kring hur jag upplever arbetets resultat och vilka erfarenheter som vunnits under
forskningsstudiens färdigställande.
Du har under arbetet med forskningsstudien haft kontakt med ett
stort antal svenska kommuner och med många av dess tjänstemän inom förvaltningen liksom med många av dess förtroendevalda politiker. Du har härigenom kunnat tillägna dig en relativt god
blick över de komplexa samhällsfrågor som Sveriges och Kommuner och Landsting upplever att de står inför. Om Du med hjälp av
backspegeln gör en återblick – hur skulle Du själv vilja sammanfatta den absolut främsta samhällsutmaningen som vi står inför?

Utrymmet för en framväxande högerpopulism, liksom den våldsbejakande extremism som följer i dess spår, har bland annat att göra med
skilda livsvillkor och ökade inkomst- och hälsoklyftor. Speciellt utsatt är
landsbygden. Den urbana normen gör att landsbygdsbefolkningen lämnas åt sitt öde. De politiska makthavarna saknar ofta ett landsbygdsperspektiv. Den urbana normen gör att storstäder ställs mot landsbygden
och tätorter mot glesbygder. Protester mot skolnedläggningar utgör ett
symptom på detta. Det handlar här ytterst sällan om kvaliteten på barnens undervisning. I botten är det oftast en fråga om ett hot mot människors territoriella och lokala identitet. Ur ett freds- och utvecklingsperspektiv är det viktigt att hela Sverige får leva. Det är det också ur ett
ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Såväl skogsbrukets som jordbrukets
potentialer måste tillvaratas betydligt bättre om människors behov av
energi och livsmedel skall kunna säkerställas också i framtiden. Många
politiskt förtroendevalda menar att de saknar instrument för att förmå

Enligt min uppfattning handlar det ytterst om att skapa förutsättningar före en mer inkluderande utveckling. Sverige befinner sig i en helt
ny situation. Vår tids Stora Samhällsomdaning där det lokala alltmer
flätas samman har förändrat statens roll och människors levnadsförhållanden. När jag har varit ute och rest har det blivit naturligt för mig
att använda frågan om den sociala tilliten, villkoren för att känna samhällelig tillhörighet och integrationspolitiken som lackmuspapper och
temperaturmätare för att avgöra på vilket sätt denna nya situation påverkar Sveriges förmåga till en socialt hållbar utveckling. Som uppmärksammats i de FN-rapporter som ligger till grund för Agenda 2030 har
människors möjligheter att känna samhällelig tillhörighet och att känna
sig inkluderad i samhällsutvecklingen, med möjligheter att göra sin röst
hörd och att kunna påverka de beslut som har ett stort inflytande över
vardagslivet, blivit helt avgörande för den sociala hållbarheten.
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Vad har forskningslitteraturen att säga om detta? Kan den hjälpa
oss att förstå det som sker utifrån ett historiskt perspektiv?

marknadsekonomins privata aktörer att involveras i den typ av långsiktiga investeringar som skulle kunna skapa sysselsättning och medge
skatteintäkter för finansiering av människors välfärd. För mig är det en
fråga om fördelningspolitik. Ett nytt skatteutjämningssystem behöver
tas fram som också bygger på beskattning av de naturresurser som
landsbygden tillhandahåller när det gäller såväl skog- och gruvnäring
som vind- och vattenkraft.

Med hjälp av samhällsforskare som Antonio Gramsci, Karl Polanyi och
Björn Hettne kan vi uppfatta vår tids samhällsomdaning, där det nationalstatliga projektet gradvis håller på att övergå till ett globalt nätverkssamhälle, som att vi befinner oss i ett Interregnum (en organisk kris)
och som historiskt just kännetecknas av sin brist på förmåga till politiskt
ledarskap. I vår tid bottnar detta Interregnum och den alltmer upplevda bristen på en legitim demokratisk samhällsstyrning i det pågående
positionskriget (mötespunkten) mellan den första och andra rörelsens
sociala bärare. Den första rörelsens utbredning observeras tydligt i ett
historiskt perspektiv av de undersökningar som sker inom ramarna för
World Value Survey. Undersökningarna visar på hur liberala värden
gradvis blir alltmer dominerande världen över. Med liberala värden tänker jag här närmast på individualisering - där människors ökade tolerans och tilltro till sin egen förmåga ökar när produktionsförhållandena
gör henne mindre beroende av andra. Samtidigt visar Polanyis analys
av människans moderna historia på hur liberalismens mer renodlade
marknadsstyrda utbredning från och till ger upphov till en andra rörelse
som representeras av människor som är mer sårbara, som inte funnit
sin plats i samhället, som känner sig hotade och som därför är angelägna att hålla kvar och förstärka sin tillhörighet med den kollektiva (och
ofta lokalt förankrade) gemenskapen. Den sociala sammansättningen
av denna andra rörelse är komplex. Å ena sidan visade Polanyi på hur
det under 1800-talets slut och 1900-talets början växte fram starka sociala krafter som riktade sitt motstånd mot den marknadsekonomiskt
styrda utvecklingen, som strävade efter demokrati och politiska beslut
och som medgav en mer inkluderande och jämlik utveckling. Samtidigt
varnade Polanyi å andra sidan för styrkan i den andra rörelsens inneboende reaktionära och främlingsfientliga krafter som uttrycker behov
av ett starkt ledarskap som med hjälp av politiskt auktoritära beslut kan
återställa lag och ordning och den tidigare upplevda tryggheten. Den
polskbrittiske sociologen Zygmunt Bauman pratar om hur människor
i brist på visioner och utopier har en tendens att söka sin tillit bakåt i

Skilda livsvillkor och växande inkomst- och hälsoklyftor slår igenom
också när det gäller den andra trenden; en växande exkludering. Alltfler
medborgare känner att de inte längre är en del av samhället och dess
utveckling. Studier visar att försämrade socioekonomiska förhållanden
direkt slår igenom när det gäller politisk delaktighet och valdeltagande.
Detta problem förklaras oftast med att det är svårt att nå ut till utsatta
befolkningsgrupper. Problemet ligger snarare i att utsatta befolkningsgrupper blir lättare att ignorera. Även stadsbefolkningen lever alltmer
i skilda världar, där medborgare med olika socioekonomisk bakgrund
eller etniskt ursprung ställs mot varandra. Problemet med segregationen är att den skapar sådana skilda världar med olika möjligheter att
tillvarata sina livschanser. Där finner vi många gånger rötterna till den
gängkriminalitet som tagit sig alltmer påtagliga och skrämmande uttryck under senare tid.
Som jag ser det är därför den väsentligaste samhällsutmaningen vi står
inför tvåfaldig. Det handlar om att förstå vikten av att gradvis komplettera nationalstaten och dess medborgarskap med ett nytt samhällskontrakt som bygger på en kombination av lokala och globala perspektiv
på den hållbara utvecklingens innebörd. Det handlar också, lokalt som
globalt, att förstå vikten av att kombinera strävan efter ökad socioekonomisk jämlikhet med ökad socio-kulturell jämlikhet. Det framtida välfärdssamhället måste härvidlag lyckas med att identifiera former för
en stark offentlig sektor som kan kombineras med och komplettera en
stark gemensam sektor som bärs upp av aktiva samhällsmedborgare.
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tiden. Bauman kallar detta för människors strävan efter retrotopia. Den
brist på politiska visioner och politiskt ledarskap som kännetecknar vårt
nuvarande politiskas landskap förklaras av att ingen av dessa rörelser,
vare sig den marknadsstyrda första rörelsen eller någon av den andra
rörelsens olika grenar kan uppbåda tillräcklig styrka för att ta över det
politiska ledarskapet. Det är i en sådan situation som det uppstår den
typ av Interregnum, den brist på politiskt ledarskap och den organiska
kris som Gramsci talade om. Det gamla har inte dött och det nya kan
därför ännu inte tillåtas födas.

den pågående individualiseringen blivit allt viktigare (Brie 2017, Nilsson
& Nyström, 2018). Denna nya konfliktlinje handlar ytterst om identitet
och värdegrunder som inkluderar en rad andra maktordningar än rent
ekonomiska. Politisk strävan efter att ändra på dominerande maktordningar för att också uppnå en ökad socio-kulturell jämlikhet kan samtidigt upplevas hotande, kanske speciellt för socio-ekonomiskt utsatta
grupper som redan känner sig som globaliseringens förlorare.
För många som upplever minskad förutsägbarhet och ökad otrygghet
när det gäller den egna sociala positionen i det framtida samhället, där
känslan är stark av att inte på samma sätt som tidigare få plats i samhällsutvecklingen, kan det då bli frestande att söka sig tillbaka till hur
det var tidigare (då det rådde ordning och reda) och kanske också till
mer avgränsade grupptillhörigheter där det blir lättare att känna kollektiv gemenskap och skapa trygghet. Vikten av sådan förstärkt lokal
och territoriell identitet skapar i sin tur kommunitära stämningar som
kan ta sig högerpopulistiska yttringar. Den uppmärksamhet som samhällsforskningen ger frågan om politisk representation och en inkluderande utveckling skall uppfattas som försök att tillhandahålla kunskap
som kan bidra till att dra bort grogrunden för sådana kommunitära
strömningar och populistiska yttringar. Som den amerikanske politiska
filosofen Nacy Fraser är noga med att påpeka handlar det om att målmedvetet arbeta med att komma tillrätta med förekommande ojämlikheter såväl när det gäller de socio-ekonomiska som de socio- kulturella
dimensionerna. En socialt hållbar utveckling kräver att socioekonomisk
omfördelning och kulturellt erkännande ses som två komplementära
aspekter.

I ett långt historiskt perspektiv finns det emellertid fog för viss optimism.
World Value Survey och andra delar av samhällsforskningen menar att
människans strävan efter frihet, tolerans och rättvisa i ett längre tidsperspektiv hittills har präglat samhällsutvecklingen under mänsklighetens moderna historia. Men utgången på kort sikt är oviss - inte minst
genom det mer kortsiktiga sätt på vilket människor försökt att säkerställa den tredje värdegrunden - strävan efter säkerhet och trygghet.
Historien visar hur demokratier härvidlag avvecklats och från och till
övergått i våldsamma konflikter. Det är i perioder av vårt nuvarande interregnum och positionskrig som medborgardialog blir så viktig för att
undvika ryktesspridning, värna demokratin och göra det möjligt för oss
att undvika att köra ner i den andra rörelsens högerpopulistiska och
främlingsfientliga dike. Det handlar om att utifrån det sätt människor
väljer att formulera aktuella samhällsproblem tillsammans formulera
utvecklingsvisioner som kan ge framtidshopp, få människor att känna
mening och aktivt bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling.
Delar av forskningen uppmärksammar hur den tidigare höger - vänster
skalan när det gäller fördelning av det ekonomiska överskottet och formerna för att få en mer jämlik socio-ekonomisk utveckling till stånd har
kompletterats med en ny konfliktlinje. Den traditionella politiska frågan
om representation, tillgång till de politiska rum där beslut fattas som
påverkar människors vardagsliv, har tillsammans med sociokulturella
anspråk, det vill säga på erkännande, icke diskriminering, människors
lika värde liksom förmågan att känna samhällelig tillhörighet, till följd av

Vilka slutsatser kan Du dra av ditt arbete när det gäller forskningens roll för att bidra till en sådan betydligt ljusare samhällsutveckling? Finns det forskningsresultat som kan hjälpa oss att peka ut
färdriktningen?
Förvisso har jag, som framgår av lästips och litteraturlistan, på en övergripande och relativt hög abstraktionsnivå funnit ett antal viktiga framtidsstudier som redogör för globala trender och också ett antal statliga
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utredningar som bidrar med intressanta åtgärdsförslag. Tyvärr är det
mer bekymmersamt att hitta relevant forskning när det gäller bidrag till
konkreta åtgärdsförslag för den lokala nivån. Ett problem som många
kommunala tjänstemän och politiskt förtroendevalda pekar på är just
avsaknaden av samhällsforskning som, genom att kartlägga sambanden mellan det globala och det lokala och analysera dess effekter, kan
ge en helhetsbild och ett sammanhang kring vår tids samhällsomdaning. De efterlyser forskning och analyser som kan ligga till grund för
alternativa utvecklingsvisioner. De behöver tillgång till en kontrapunkt,
för att använda mig av Björn Hettnes begrepp, i förhållande till den politiska strömfåra som för närvarande dominerar och som bygger på
stor tillit till den självreglerade marknadens förmåga att komma tillrätta med komplexa samhällsproblem allteftersom de råkar dyka upp. På
kommunal nivå inser många att det inte längre handlar om att göra
mer och bättre av det man alltid har gjort utan att det alltmer handlar
om att göra annorlunda. Men man saknar kunskap om på vilket sätt
detta kan låta sig göras.

Vår tids samhällsomdaning och de komplexa samhällsfrågornas lokalt
skiftande uttryckssätt gör att det blivit svårt att arbeta på den nivå med
hög generaliserbarhet som forskningen traditionellt eftersträvat. Jag
menar att vi samhällsforskare i allt större utsträckning måste lämna
våra Eiffeltorn och ge oss ut i verkligheten för att producera kunskap
genom samtal på lokal nivå. Vi måste också börja hysa större tilltro till
den erfarenhetsbaserade kunskapen och hur människor själva upplever sin situation och väljer att formulera de samhällsproblem de står
inför. Det är en tämligen begränsad del av forskningsarbetet i Sverige
som idag bedrivs utifrån en kunskapssyn som bygger på Fronesis – det
vill säga som fångar in den förtrogenhetsbaserade och så kallade tysta
kunskapen som sitter i ryggmärgen. Sådan kvalitativ kunskap anses av
många, kanske framför allt yngre, forskare ha ett mindre vetenskapligt
värde eftersom den uppfattas lämna alltför stort utrymme för olika tolkningar för att kunna bli tillräckligt säkerställd och användbar. Det ökade
intresse för den medskapande transdisciplinära kunskapsproduktionen som vissa av våra forskningsråd och anslagsgivande myndigheter
börjat uppvisa under senare år, som exempelvis Formas och Mistra, är
viktiga steg i rätt riktning. De ger utrymme för olika lokala perspektiv på
samhällsutvecklingen. Det är också av denna anledning som jag själv
verkligen vinnlagt mig om att under arbetet med forskningsstudien gett
mig tid till att besöka så många kommuner som möjligt för att inhämta
kunskap om hur de ser på de utmaningar som de står inför. Sådana
besök och samtal har också varit viktiga för att säkerställa relevansen i
den forskningslitteratur som jag, om inte annat av praktiska skäl, tvingats begränsa mig till. Den tilltagande svårigheten för våra myndigheter
utarbeta generella men samtidigt tillräckligt konkreta och användbara
handlingsplaner har medfört att jag själv istället valt att söka efter andra förhållningssätt på vilka de komplexa samhällsutmaningarna kan
hanteras. Med hjälp av forskningslitteraturen har jag försökt att mejsla
fram ett antal generella synvändor som litteraturen menar måste till för
att minska det demokratiska underskottet, öka medborgarnas delaktighet och inflytande och möjliggöra för medborgardialogen att bli till den
transformativa och samhällsförändrande kraft som den socialt hållbara utvecklingen kräver. Synvändorna anger de övergripande ramarna

Problemet som samhällsvetenskapen över lag står inför är hastigheten
i samhällsförändringens egendynamik. Därtill kommer den kunskapsoch människosyn som präglar stora delar av den aktuella kunskapsproduktionen. Den helt nya situation som det svenska samhällsbygget står
inför med tillhörande förändringstakt har gjort att samhällsforsningen
fått svårt att hänga med och fånga förändringarna. Vi saknar många
gånger helt enkelt relevanta begrepp för att kunna ge en samstämmig
mening åt det som sker. Därtill kommer trubbiga mätmetoder – enkätundersökningar uppvisar ett stort bortfall, på upp till omkring 50 %
- och resultaten vilar ofta i medeltalets förrädiska bekvämlighet. Det är
inte det ökade välståndet hos 80 % av befolkning som hotar den sociala
hållbarheten. Det är snarare de 20 % som alltmer släpar efter. Många
bland den senare befolkningsgruppen saknar motivation till att besvara
skriftliga enkäter. Det svenska folkets sociala tillit liksom tilltro till det
demokratiska beslutsfattandet och det politiska systemets legitimitet
är ett typexempel på frågor med stora lokala variationer, inte minst beroende på de olika ekonomiska förhållanden som råder.
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för några av de åtgärds- och handlingsprogram som blir aktuella att
ta fram tillsammans med medborgarna och bör främst användas som
diskussionsunderlag för visions- och strategiarbetet. Exakt hur dessa
program skall utformas beror enligt min bestämda uppfattning på de
förhållanden och olika perspektiv som råder lokalt. Därmed inte sagt
att behovet inte är stort för en nationell och regionalutvecklingspolitik
som kan utgöra viktiga stödstrukturer för att underlätta genomförandet av lokala handlingsplaner.

upplevdes mer som objekt än som subjekt. Vår tids samhällsomdaning
har fört den svenska modellen och dess sociala ingenjörskonst ur tiden.
Globaliseringen har förändrat våra komparativa kostnadsfördelar och
tvingat fram en rad ekonomiska reformer för att klara den internationella konkurrenskraften. Därtill kommer att de komplexa samhällsfrågor som följer i samhällsutvecklingens spår kräver medskapande. Samhällsbygget kan inte längre ske uppifrån för medborgarna utan måste
bygga på medskapande med medborgarna.

Som en röd tråd genom din redogörelse för forskningslitteruren
löper vikten av att förstärka det demokratiska beslutsfattandet,
delaktigheten, medskapandet och medborgardialogen. Demokratiministern har i skrivandets stund just meddelat (juni 2018) att
Sveriges Kommuner och Landstings kansli (SKL) skall få ett utökat
uppdrag för att bidra till förstärkt medborgardialog inom ramen
för sitt demokratiuppdrag. Om Du själv, utifrån dina erfarenheter
från de medborgardialoger du studerat runt om i landet, skulle
vilja peka på några av de största hindren som arbetet med medborgardialogen står inför, hur skulle Du då vilja formulera dem?

Ett annat hinder är den starka tilltro till marknadens självreglerande
förmåga som, med något undantag, präglar vårt aktuella politiska ledarskap oavsett partitillhörighet. Denna starka tilltro har stöd hos stora
delar av den svenska befolkningen. Denna tilltro skall vi delvis förstå
som en reaktion mot de krav på en centraliserad statsmakt som ställdes för uppbyggnaden av den svenska välfärdsmodellen. Dessa krav
medförde att alltfler människor med tiden kom att anse sig alltför ”omhändertagna” av staten, och berövade möjligheten att ta hand om sig
själva och sin familj. I kombination med allt högre kostnader för den offentliga sektorn, medförde människors ökade krav på utrymme för individuell valfrihet framväxten av politiska krafter som krävde att staten
började dra sig tillbaka från det politiska rummet. Nya former för samhällsstyrning infördes och, New Public Management, introducerades.
Människor började betrakta sig som kunder istället för som medborgare. Samhällsstyrning handlade alltmer om effektivitet och baserades på
metoder som hämtades från näringslivet och dess lönsamhetskriterier.
Välfärd uppfattades som summan av individers behovstillfredsställelse
och den offentliga sektorn övergick alltmer till att tillhandahålla samhällelig service. Detta har inneburit att människor trots en tilltagande
individualisering och krav på ökad individuell behovstillfredsställelse,
inte minst när det gäller tillhandahållandet av välfärdstjänster, har en
tendens att lämna över ansvaret för den gemensamma samhällsnyttan
och det demokratiska mer långsiktiga beslutsfattandet till någon annan. Denna ”nånannanism” visar sig inte minst genom partipolitikens
problem att tillsätta olika kommunala politiska uppdrag och förtroende
poster.

Det främsta hindret för politisk delaktighet som jag själv ser det utgörs paradoxalt nog av de faktorer som medgav uppbyggnaden av vårt
svenska välfärdssystem och som till stor del fortfarande präglar den
politiska retoriken. Jag tänker härvidlag på den svenska modellen – som
byggde på förekomsten av en stark stat som kunde driva en tillräckligt omfattande skatte- och omfördelningspolitik för att med hjälp av
vår exportledda tillväxt finansiera välfärdsbygget. Detta blev möjligt
genom sammanfallande intressen mellan starka ekonomiska aktörer
och arbetarrörelsens olika delar, vilket resulterade i Saltsjöbadsavtalet
1938. Socialdemokratin lyckades reformera kapitalismen och, vaddera in marknadsekonomins vassa kanter i utbyte mot kollektivavtal som
säkerställde arbetsmarknadens stabilitet och ett investeringsvänligt klimat. Kapitalismen kunde reformeras genom att bygga upp en stark och
hierarkisk partiorganisation men med mycket lite utrymme för lokala
initiativ. Samhället byggdes för partimedlemmar och medborgare med
hjälp av en god social ingenjörskonst uppifrån och ner. Medborgarna
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Ett tredje hinder, för att fullt ut kunna tillvara medborgardialogen, och
som jag ofta stöter på, utgörs av den konflikträdsla och strävan efter att
vara överens, skapa god stämning och försöka uppnå konsensus som
traditionellt präglar det svenska samhället. Denna konflikträdsla bidrog
på sin tid också till att Saltsjöbadsavtalet kunde upprättas, och därmed
till den fredsplikt som en stabil arbetsmarknad kräver. Det råder brist
på forskning som förklarar vari denna konflikträdsla bottnar. Medan
det i många länder finns utrymme för att komma överens om att inte
vara överens, är rädslan stor i Sverige för att överhuvudtaget vilja se att
en konflikt föreligger - och än mindre att ta tag i den. Vi har med åren
blivit alltför otränade för detta. Detta förhållande återspeglar sig också
i själva arbetet med medborgardialog vilket i praktiken ofta reducerar
dess värde. Vanligtvis uppfattas ett av de viktigaste syftena med dialog
vara att skapa en god stämning. En skicklig och ”neutral” samtalsledare
skall därför ha förmåga att sopa meningsskiljaktigheter under mattan
och sträva efter att med dialogen uppnå någon form av konsensus där
alla är överens om vad som behöver göras. Istället borde vi ägna betydligt mer kraft åt att använda medborgardialogen för att synliggöra
meningsskiljaktigheter och konfrontera olika perspektiv med varandra
för att avgöra dess giltighet och hållbarhet. Mina erfarenheter från olika
fredsförhandlingar runt om i världen pekar på att det först är utifrån en
sådan konfrontation som det blir meningsfullt att identifiera tillräckligt
med långsiktiga och gemensamma intressen som skulle kunna medge upprättandet av gemensamma handlingsplaner, trots de eventuella
meningsskiljaktigheter som föreligger.

oss, kan illustreras med hjälp av de olika tidsperspektiv som den franske historikern Fernard Braudel arbetade med. Det första perspektivet
handlar om den långsiktiga och något trögrörliga samhällsutvecklingen.
Han pratade här i termer av så kallade långa vågor ”longue duree” och
tänkte på hur det nuvarande världsekonomiska systemet formats och
vuxit fram under en period av fyra- femhundra år. Människans möjligheter att under sin egen livstid av egen kraft påverka denna samhällsutveckling är naturligtvis begränsad. Men Braudels forskningsresultat
visar också på att den långsiktiga utvecklingen i sin tur påverkas av olika
pucklar (strukturer) som liksom rider på de långa vågornas rygg – han
valde att kalla dessa strukturer för ”temps conjuncturelle”. Dessa strukturer formar och formas av människor och de värdegrunder som ligger
bakom det dominerande utvecklingstänkandet (diskurser). Det är utformningen av dessa strukturer, och de värdegrunder på vilka de vilar,
som ger utrymme för människor att påverka samhällsutvecklingen.
Jag tänkte mycket på dessa olika tidsperspektiv när jag var verksam i
Moçambique. Tankar som jag senare kom att utveckla i form av en hissmetafor. Med metaforens hjälp ville jag pedagogiskt illustrera biståndsarbetarens dilemma. Jag kände själv ofta att jag tillsammans med mina
moçambikiska arbetskamrater fick hissen att röra sig uppåt ur det som
vi kallade ”fattigdomens träsk”. Våra ansträngningar tycktes göra livet
lite bättre för många människor. Men samtidigt som jag stod där i hissen, bildligt talat, och kände hur den var på väg uppåt hörde jag ibland
ett skrapande ljud från utsidan - det lät precis som att den hiss, i vilken
vi befann oss, i sin tur befann sig i en betydligt större hiss som likt en
hiss för varutransporter i sakta gemak var på väg nedåt. Den större hissen utgjordes av världsekonomins omkringliggande regelverk vars utformning ibland inte bara resulterade i att värdet av biståndsansträngningarna reducerades utan också helt uteblev. Ja i flera fall medförde
de globala regelverken att fattigdomen fördjupades. Regelverken för
internationell handel, kostnaden för teknologiöverföring, villkor för internationella krediter och möjligheter till kapitalflykt utgör några exempel på hur det kommer sig att den fattiga världen överför mer resurser
till den rika än tvärtom. Exemplen förklarar varför Sverige i olika inter-

Om vi beaktar omfattningen av de hinder Du diskuterar är det då
inte lite väl optimistiskt att tro att medborgardialogen kan göra
någon större skillnad? Detta speciellt om vi tänker på problemens
komplexitet med sina svåridentifierade globala och lokala samband för att nu inte tala om samhällsstyrningens olika beslutsnivåer och maktstrukturer.
Den tankekonstruktion, som ligger till grund för den roll som jag menar att medborgardialogen spelar i det Interregnum i vilket vi befinner
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nationella organ driver frågan om samstämmighet mellan politikområden – en hand skall inte kunna ta tillbaka vad den andra handen ger.
Denna insikt präglar också utformningen av FN:s globala mål för hållbar
utveckling (Agenda 2030). Dessa mål har vuxit fram i en trögrörlig förhandlingsprocess som pågått inom FN-systemet alltsedan kraven restes på en ny ekonomisk världsordning i mitten av 1970-talet. De bevisar
att många små hissar på väg uppåt tillsammans också över tiden kan
komma att förändra färdriktningen på den större, nedåtgående hissen.

ning för att bidra till att få till stånd långsiktiga förändringar när det gäller färdriktningen för och inriktningen på de trögrörliga långa vågorna.
Forskningslitteraturen ger många historiska exempel på att vi inte skall
underskatta de små myrstegens eller de små trojanska hästarnas samlade kraft.
Enligt min uppfattning står emellertid medborgardialogens bidrag inte
bara att finna i det tålmodiga arbetet med långsiktig diskursiv förändring. Det finns även stort utrymme för medborgardialogen att också på
kort sikt kunna bidra till lokala förändringar. Globalisering är inte någon
kraft som kommer utifrån och skapar outplånliga avtryck i det svenska
samhällsbygget, vilka vi bara har att förhålla oss till. Det sätt på vilket
globaliseringen kommer till uttryck beror på de förhållanden som råder
lokalt. Kommunal politik och kommunal förvaltning gör skillnad. Här
spelar medborgardialogen en stor roll - inte minst för att fatta beslut
om på vilket sätt som den offentliga sektorns medel kan användas för
att absorbera och neutralisera globaliseringens negativa effekter. Vi får
inte glömma att storleken på den offentliga sektorn är betydande (50
% av BNP). Det ger enligt min mening konkreta förutsättningar till att
genom en medskapande medborgardialog kring samhällsnyttans innebörd och välfärdssamhällets betydelse och utformning påverka samhällsutvecklingen och den sociala sammanhållningen också på lokal
nivå.

Det är också så som jag ser på de globala regelverkens och den ekonomiska globaliseringens utformning. Medborgadialog handlar om att
öka förmågan att använda tillägnade lokala erfarenheter för att påverka globala tankesätt och diskurser vilka ligger bakom utformningen av
globala regelverk - och som har en direkt inverkan på den lokala politiska ekonomin. Detta kan bland annat ske genom samarbete med olika
globala gränsöverskridande nätverk, vars lokala miljöer befinner sig i
en snarlik situation. Jag menar att det är utifrån ett sådant perspektiv
som vi skall förstå varför Agenda 2030 utgör ett mycket användbart
transformativt verktyg för att konkret kunna koppla ihop det arbete
som sker globalt för en hållbar utveckling med det arbete som sker
lokalt bland svenska kommuner, landsting och regioner. Medskapande
medborgardialog handlar således om att delta i den diskursiva kamp
som pågår på olika samhällsnivåer kring utvecklingstänkandets utform-
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