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Det är inte utanförskapet  som är problemet 

Det är innanförskapet!!

Integration handlar om inkludering -

om att riva innanförskapets murar

UVAS
En fråga om samhällstillhörighet 

för såväl svenskfödda som för 

utrikesfödda medborgare

http://bokforlagetkorpen.se/wp

En inkluderande

utveckling kräver

Synvändor

www.omvarldskunskap.se

Social inkludering
Leave no one behind

Agenda 2030

Omstartskommissionen

Forskningsstudien

http://www.omvarldskunskap.se/


Den Stora Omdaningen i vår tid
Tre processer i samverkan

som flätar ihop det lokala med det globala
och skapar glokala utmaningar

Globalisering

Transnationell migrationUrbanisering

Samhällets ökade 
heterogenitet 
- människors 
varierande 

socio-ekonomiska 
förutsättningar

Klimatförändringar
Skogsbräder

Stigande havsnivåer
150 miljoner klimatflyktingar?

Digitalisering
Artificiell intelligens

Robotisering

Komplexa 
samhällsfrågor

Förändras (Avtar)



Den Stora Omdaningen i vår tid
Tre processer i samverkan

som flätar ihop det lokala med det globala
och skapar glokala utmaningar

Globalisering

Minskade klyftor

Transnationell migration

Mänskliga rättigheter åt alla

Urbanisering

Inkluderande utveckling

Universella – alla länder
Odelbara - synergieffekter

Jämlikhet och inkludering
i centrum

Anpassning till 
lokala förhållanden

Governance Gap
Global Disorder

Ett förändrat politiskt landskap
”to make a Hong Kong”

Ojämn utveckling
Nya konfliktmönster

Klimatförändringar
Social polarisering

Främlingsfientlighet
Nationell populism



Westfalisk Ordning
Government
Nationalstaten

Post-Westfalisk ordning
Governance
Flernivå - partnerskap

Påve

Kyrka

Städer

Feudal herrar

Regioner – EU - Eurocities
Nationalstater - SKL

Städer, Kommuner,
Urbana regioner 

Krigsherrar / Maffia

Transnationella Företag
Multilaterala Organisationer (IMF/WB)
Gränsöverskridande nätverk G8, G20
ICLEI, UCLG

1944

Fram t.o.m trettioåriga kriget
pre-Westfalisk Ordning
Disorder

Kung

1648

Globalisering, det politiska rummet 
och nationalstatens förändrade roll

Den stora omdaningen i ett historiskt perspektiv

Samhällsomdaningens nationella utmaningar

Brist på gemensam framtidsvision, 
tillit till politiskt ledarskap 

och tro på kollektiv förmåga
RETROTOPIA

skapar  en

Organisk kris

Nya konfliktlinjer
Socioekonomisk ojämlikhet

(omfördelningspolitik – höger – vänster)
Sociokulturell ojämlikhet

(identitetspolitik – grupptillhörighet –
politisk representation).

Välfärdens och 
det sociala kontraktets

betydelse för fred- och utveckling

Behovet av ett nytt samhällskontrakt
”Hur skall vi leva tillsammans i en värld i förändring?”

Förstärkt nationalism

Förmågan 
till global utblick 

och globalt 
ansvarstagande

Att forma en identitet 
hitom och bortom 

nationalstaten



Världs-
ordning

Krav på makroekonomisk
balans - budgetrestriktioner
Ekonomiska nedskärningar och
minskade offentliga och 
sociala åtaganden

Socialt
kontrakt

Säkerhet -
Leg. Inst.

Civilsamhälle
- Etablerat föreningsliv

- Sociala rörelser

Identitet
och lojalitet  

Vi-grupper och ”gängbildningar”
flyktiga nätverk ofta i rivalitet
(primär-/gemenskapsgrupper)

Det sociala kontraktets upplösning
Civilsamhällets tudelning

Informella trygghets-, försörjnings- och rättssystem – risken för dolda maktordningar

Global nätverksproduktion 
Arbetsmarknadens polarisering:
Inkomstklyftor – ojämn utveckling

Vertikal tillit
Rothstein

De stigande förväntningarnas missnöje De minskade förhoppningarnas vanmakt

Horisontell tillit
Putnam

Nationalstat
Från intern till 

extern legitimitet

Institutionell förmåga

Kollektiv förmåga Upplevd
diskriminering

Epistemiskt våld
Exkluderingens identitet

Det idéburna offentliga
partnerskapets dilemma



Pre-politiskt tillstånd
oreflekterade åsikter

Det politiska landskapets förändring

1. Partiernas partistöd – minskat behov av medlemmar

2. Minskat medlemsantal

3. Kontaktytor minskar när partiernas 
kanslier flyttar in i riksdagshuset

4. Partierna förlorar kontakt med sina medlemmar
och sin roll som länk mellan
medborgare och förtroendevalda

5. Politiken tappar kontakt med folkviljan
Politiken formas utifrån opinionsundersökningar

Fångar på sin höjd
individens behov

Agora!

Populism
Naturligt inslag i demokratin
folkviljans kollektiva anspråk,

såväl från vänster, mitten som från höger
Makthavare och eliter



Utestängningens
lokala

frustrationsgap
Levnadsvillkor

Tid

Förmåga/möjlighet

Förmåga/möjlighet

Inte bara unga män i resursvaga områden, 
unga kvinnor som söker antidepressiva medel,

eller unga män som blir kvar på landsbygden och 
upplever sig såväl obehövda som oälskade

Makt och mening          
Att känna sig sedd 
och respekterad

Bristen på representation
Exkluderingens identitet

Instrumentalisering av politiken

Politisering av frustration

Mer än var fjärde 
europeisk väljare 
röstar i dag på 
ett auktoritärt, 
populistiskt parti

det framväxande prekariatet
otrygghet och utsatthet som överskrider klassgränser



14.15 – 14.30

Gruppdiskussion

Känner ni igen Er ? ?



Vår tids Komplexa samhällsfrågor

* Många inblandade - ojämlika maktförhållanden 
medför olika perspektiv på problemets orsak och lösning

* Låg generaliserbarhet, varje situation är unik,
i konstant förändring. Sättet på vilket 

den kan hanteras är ej manualiserbart.

Komplicerade problem kan hanteras

genom god ingenjörskonst och 
med hjälp av beprövade erfarenheter

Known Knowns, known unknowns

Unknown unknowns, unknown knowns

* Kan inte förutses, föreställas – inga beprövade erfarenheter

Synliga och mätbara - oföränderliga

Komplexa samhällsfrågor

Att göra som alltid, bara mer och bättre

(Prokrastinering)

New Public Management
Viktigare att göra saker och ting 
på rätt sätt än att göra rätt saker

Svårigheter att förstå orsak - verkan
”The problem 

of the problem 
is the problem”

Politikens och förvaltningars behov av att visa
handlingskraft: risk för att förenkla eller förtränga

Makt, mod  och insikt
för att göra annorlunda Problemen kan bara formuleras

och åtgärder identifieras 
tillsammans med de

som är berörda

Tillitsbaserad 
samhällsstyrning



Formulering
av problemet

Utformande av 
handlingsplan

Implementering
av beslut

Identifiering
av åtgärder

Uppföljning
utvärdering

Medskapande
medborgardialog

Varför Vad VemHur Resultat

Att ompröva
synen på makt

makt över eller
makt till

Krönika: Vi måste prata om demokratin

Demokratisera 

demokratin

Vikten av en inkluderande medborgardialog:
Problemet är inte att det är svårt att nå ut

Problemet är att det är lätt att ignorera

Den sociala ingenjörskonsten har gått ur tiden

Att bygga ett samhälle 
med människor och inte för människor
Komplexa samhällsfrågor ifrågasätter vem som har

Problemformuleringsinitiativitet  och tolkningsföreträdet
Medborgarbudget

Från att betrakta människor som objekt

Till att betrakta dem som subjekt



Social investeringspolitik
Sociala insatser en investering 

- och inte en kostnad
Tidiga insatser minskar framtida kostnader

Dialog och medskapande
från passivt objekt till aktivt subjekt

Offensiv (positiv) Säkerhet
Tillitsskapande och 

Trygghetsfrämjande åtgärder

Kollektiv förmåga
Förebygga, Främja

relationsbyggande bemötande

Underifrån

Defensiv (negativ) Säkerhet
Brottsförebyggande åtgärder

Institutionell förmåga
Stängsel, Kontroll, Övervakning

Regelbunden visitering
Bekymmringssamtal

Ovanifrån

Sociala risker
Hot mot det skyddsvärda

Öka säkerheten!

Fokus på sociala risker
och på individen

Fokus på tillit 
och strukturer

Känsla av samhörighet
Nyanlända och utrikesfödda

resurs och inte offer

Förmåga att 
hantera

komplexa 
samhällsfrågor

Det är innanförskapet som är problemet 

Att riva utestängningens murar

Social Tillit är
det skyddsvärda

‘Community policing’  
‘relationship policing’

Sociala och polisiära insatser
Relationsbyggande och gränssättande



Att värna demokrati och social hållbarhet
Demokrati handlar om att människor 

genom samtal med andra 
kan omforma sina egna individuella åsikter/behov 

till kollektiva politiska anspråk

Kommunala rådslag

Hur skall vi leva tillsammans 
i en värld i förändring  ?

Att komplettera den representativa demokratin
med en perspektivdemokrati

Politiska eliter

Folket

Minoriteter

Ett nytt samhällskontrakt
för att hantera den 

liberala demokratins kris

Samhällstillhörighet (Integration) 
bygger på en inkluderande politik

som tar hänsyn till såväl 
minoriter som majoriteter

Medborgarpaneler
Kommunala rådslag

Hur skall vi leva tillsammans 
i en värld i förändring  ?

Nya konfliktlinjer
Socioekonomisk ojämlikhet

(omfördelningspolitik – höger – vänster)
Sociokulturell ojämlikhet

(identitetspolitik – grupptillhörighet,
Politisk representation).



Effektiv samverkan för Trygghet

Kommun,
Polismyndighet, 
Fastighetsägare
Näringsliv (BID)

Fokus på
institutionell förmåga

Vikten av att återta
Det offentliga rummet

Frågan i Centrum
Fokus på kollektiv förmåga 

och delat ansvar

Medskapad Tillit och Trygghet
Makthavarnas tolkningsföreträde

Samhällsbygge med människor 
och inte för människor

Problemen formuleras och åtgärder 
identifieras  med de som berörs

Områdesråd och medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor

Folkbildningens roll för förstärkt kollektiv förmåga



En kunskapssyn som värdesätter
erfarenhetsbaserad kunskap

som medför medvetna medborgare
och som möjliggör kloka beslut

En människosyn som bygger på
medskapande och som medger

ett inkluderande och aktivt 
medborgarskap

Ett förhållningsätt som ökar 
människors förmåga till global utblick 

och ett globalt ansvarstagande
Att forma en identitet 

hitom och bortom nationalstaten

För att folkbildningen i vår tids stora samhällsomdaning
skall kunna bidra till förbättrad kollektiv förmåga

och möta de krav som en pånyttfödelse ställer
krävs fyra synvändor

Ett bildningsideal som odlar
människors förmåga att bli  

framsynta medborgare



Gruppdiskussion
Hur kan vi använda Agenda 2030

och situationen me Corona-viruset
till att tänka och göra nytt ?

Q&A breakout room
samt en avslutande reflektion

med hjälp av chatten
som Vi - projektet tar med sig

för fortsatt bearbetning

15.00



Tack för uppmärksamheten !
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