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Instuderingsfrågor
Den första delen av denna forskarskrift ”Global Samhällsstyrning” diskuterade den globala politiska ekonomin och den stora samhällsomdaning som präglar vår samtid, där det lokala alltmer flätas samman med
det globala. Processer som globalisering, migration och urbanisering
utgjorde här genom sin samverkan viktiga drivkrafter. I denna andra
del av forskarskriften skall jag redogöra för hur den globala politiska
ekonomin slår igenom och påverkar samhällsutvecklingen här i Sverige, såväl nationellt som lokalt.
*
Ta nu gärna en stund, innan Du sätter igång och läser igenom materialet till denna andra del av forskarskriften att fundera igenom hur Du för
närvarande tänker kring nedanstående frågeställningar:
• Vilka utmaningar ser Du själv att arbetsmarknaden i din närmiljö står
inför som en följd av den pågående samhällsomdaningen? Hur märker Du av statens förändrade roll, dels i samband med din yrkesutövning men också i din egenskap av samhällsmedborgare?
• Under denna del av forskarskriften kommer också frågan om social
sammanhållning, social hållbarhet och social tillit att stå i fokus. Vad
förstår Du själv med dessa begrepp? Hur ser Du själv på dess betydelse och vilken prioritet tycker du att dessa frågor får ute i den praktiska
verksamheten?
• Denna del diskuterar därutöver också det civila samhällets förändring
och tudelning. Vilka erfarenheter har Du själv från samarbetet med
det civila samhället? Vilka anser Du vara dess styrkor och vilka är dess
svagheter?
*
Om Du följer nedanstående länk kan Du titta på en av de föreläsningar
som jag hållit under en utbildning för Sveriges Kommuner och Landsting kring Vår tids Stora Samhällsomdaning. Denna föreläsning utgör
en sammanfattning och summering av de perspektiv som förmedlades
i del I i denna forskarskrift.
Videoklipp: Föreläsning 1 http://bit.ly/2qzwQxl
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DEL I I

SVERIGE I VÄRLDEN

– samhällsutmaningar på nationell
och lokal nivå
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1.

Efterkrigstidens svenska politiska ekonomi
för en rad andra aktörer att verka, ofta genom olika former av partnerskap. Parallellt med att den
politiska kampen hårdnat om den riktning som
övergången mellan det nationella och postnationella kommer att ta, har såväl den administrativa
som den finansiella bördan för många svenska
kommunala förvaltningar dramatiskt ökat.
*
Staten försöker å den ena sidan att kompensera sig
för försvagat maktinnehav genom ökad strävan efter kontroll med tillhörande krav på rapportering
och uppföljning. Samtidigt medför behoven av en
gradvis anpassning till postnationell nätverksstyrning och partnerskap å den andra sidan krav på
nya beslutsrutiner som påverkar den traditionella
arbetsfördelningen mellan förtroendevalda och
kommunal förvaltning. Utvecklingen medför behov av samverkan och olika arbetsmöten som
innebär en ökad arbetsbelastning. I en tid präglad
av komplexa samhällsproblem och stor osäkerhet
upplever alltfler det problematiskt att sträva efter
att göra saker på rätt sätt istället för att öka förvaltningens förmåga att göra rätt saker. Flernivåstyrningen, där såväl globala som regionala och lokala
aktörer tagit plats på den politiska arenan skapar
samtidigt osäkerhet om på vilken nivå nycklarna
finns som skall vridas på och exakt var som de olika politiska besluten skall fattas.
*
Jag skall i forskarskriftens senare avsnitt få anledning att återkomma till de uttryck som olika former för samhällsstyrning för närvarande tar sig
och då också till hur denna utveckling påverkat
det politiska landskapet liksom partipolitiken och
den parlamentariska demokratin. I detta kapitel
skall vi först kort fördjupa oss i den ekonomiska
geografin, de industriella produktionssystemens
utveckling och några av dess sociala konsekvenser.

Dynamiken i den globala politiska ekonomin kom,
genom produktionens internationalisering, nedbrytningen av nationella produktionssystem och
framväxten av globala förädlingskedjor, att få speciellt stor betydelse för den fortsatta samhällsutvecklingen i ett så kraftigt exportberoende land
som Sverige. Under 1980-talet fördjupades avregleringen av utrikeshandeln, statliga regleringar av
valuta och kapitalmarknaden upphörde, det utländska ägandet mångdubblades och den regionala omfördelningspolitiken övergavs. Den ökade
exponeringen för internationell konkurrens medförde att statens roll förändrades från att ha varit
en buffert för att neutralisera och absorbera utländska störningar till att dra till sig utländskt kapital. Statens beroende av extern legitimitet ökade
på den interna legitimitetens bekostnad. Den
svenska modellen fick allt svårare att hålla samman det sociala kontraktet. Landet började glida
isär och såväl inkomstklyftor som hälsoklyftor
ökade kraftigt. Från att ha utgjort en av västvärldens lägsta kom den hastighet med vilken klyftorna tilläts att växa att tillhöra den högsta. De komplexa samhällsfrågor som följde i omdaningens
spår ställde Sverige inför en helt ny situation.
*
Det råder olika uppfattningar inom samhällsforskningens olika discipliner när det gäller styrkan i
övergången mellan den nationella välfärdsstaten
och det mer nätverksbaserade välfärdssamhället.
Det gäller också i vilken omfattning som nationalstaten kommer att dra sig tillbaka från det politiska rummet.
*
Utvecklingen präglas av olika tendenser. Vad som
är uppenbart är att statens roll håller på att förändras från dess mer samhällsstyrande ambitioner
till att mer skapa ett klimat med förutsättningar
7

Den nya ekonomiska geografin

utifrån specialdesignade beställningar. Detta ökade behoven av specialiserad arbetskraft.
*
En tillräckligt diversifierad arbetsmarknad krävde
sin storlek. Den var också viktigt för innovation
och förnyelse där personliga möten, fysiska kontakter och en tillräckligt stor befolkningskoncentration blev en förutsättning. För internationellt
framgångsrik kunskapsintensiv produktion var
storleken på den lokala arbetsmarknaden avgörande.
*
Teoribildningen kom därför att överge den tidigare uppfattningen att det var investeringarna som
drog till sig arbetskraften, och som därför skulle
prioriteras, till att alltmer uppfatta det precis
tvärtom. Snarare var det platsens attraktivitet som
drog till sig investeringarna. I vårt globaliserade
tillstånd beror paradoxalt nog konkurrenskraften
på de förhållanden som råder lokalt. Platsens betydelse ökar (Porter 2008).
*
Varuproduktionens fasta kostnader krävde för sin
lönsamhet en viss produktionsvolym. Samtidigt
gjorde transport och distributionskostnadens andel av försäljningspriset många produkter distans
känsliga. Den mångfald i näringsliv som med nödvändighet följde med kraven på en tillräckligt
diversifierad arbetsmarknad krävde en motsvarande storlek på och närhet till produktionens avsättningsmarknad. Det gällde inte minst för tjänsteproduktionen där möjligheter till fysiska möten
mellan säljare och köpare hade blivit speciellt viktigt.
*
Den teoribildning som växte fram kring den nya
ekonomiska geografin kunde således visa på hur
företagens investeringar och förnyelse i allt större
utsträckning ägde rum i storstadsregioner, vilket
medfört att dessa i allt större utsträckning kommit
att utgöra kärnan i länders nationella ekonomi.

De globala förädlingskedjornas framväxt, statens
tillbakadragande från det politiska rummet liksom
platsens ökade betydelse har kommit att få ett helt
avgörande inflytande över den svenska inhemska
regionalpolitiken. Utvecklingen har gett upphov
till en ny teoribildning ”den Nya Ekonomiska Geografin” som ägnar stor uppmärksamhet åt det sätt
på vilket urbana regioner i form av städer och deras gränsöverskridande nätverk kommit att spela
en allt viktigare roll som motorer för ekonomisk
tillväxt och tagit över stora delar av nationalstatens inflytande över den ekonomiska utvecklingen
(Krugman, 2010).
*
Framväxten av den Nya Ekonomiska Geografin
skall främst uppfattas som ett resultat av produktionssystemens teknologiska förändring. 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.
*
Olika transnationella företag runt om i världen,
med kapacitet att administrativt leda, koordinera
och kontrollera världsomspännande produktionssystem, har fått ett avgörande inflytande över
människors vardags- liv. Denna utveckling blir
speciellt tydlig i ett så internationaliserat och exportberoende land som Sverige där svenska produktionsled successivt brutits upp och dess delar
omskapats till länkar i globala förädlingskedjor.
Den svenska industrins exportberoende är osedvanligt stort. Hela 50 % av vår produktion går på
export, vilket kan jämföras med genomsnittet för
hela OECD-området som ligger strax under 30 %
eller med USA där endast 10-15 % av varu- och
tjänsteproduktionen är beroende av utländska avsättnings-marknader. Sveriges stora beroende av
exportmarknader förklaras delvis av en relativt liten befolkning med en begränsad hemmamarknad
som följd.
*
Framväxten av den digitaliserade teknologin gjorde det också möjligt att byta ut stordriftens ensartade tillverkning i långa serier mot en mer kunskapsintensiv och efterfrågebaserad produktion
8

Statistiska centralbyråns regionala prognoser visar att befolkningen i glesbygds-kommuner kommer att minska sakta men
säkert. Befolkningsökningen har inte fördelat sig jämnt över landet tidigare år och den bilden förväntas inte förändras
framöver. Källa: SCB (2012) Allt färre bor i glesbygd https://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0001_2012k02_ti_04_a05ti1202.pdf

I storstadsregionerna ansågs tillväxtens drivkrafter
finnas såväl när det gällde befolkningsunderlag,
kunskapsbildning, arbetsmarknadens storlek och
förmåga till matchning, för alltmer specialiserade
näringar. Därtill kommer närmarknadens betydelse.
En tillräcklig storlek är avgörande för att produktionsprocessen skall kunna ta tillvara sina skalfördelar (möjligheter till produktion i stora serier).
Utvecklingen förstärker vikten av fördjupad regional integration genom förstoring eller förtätning.
En viktig förutsättning för denna utveckling blir
uppbyggnaden av en infrastruktur som gör pendling mellan bostad och arbetsplats såväl punktlig
som tidsmässigt rimlig. För många ekonomiska
beslutsfattare blir det därtill allt viktigare att ha en
hög tillgänglighet till varandra. Många storstadsregioner ansågs förutom tillgänglighet av mångfald inom den egna regionen också kunna erbjuda
den mångfald som krävs för innovation och kreativitet genom sina globala nätverk.
*
I Sverige har teoribildningen kring den nya ekonomiska geografin fått sin speciella prägel genom det
samarbete som Handelshögskolorna i Göteborg

respektive Jönköping inlett med den amerikanske
forskaren Richard Florida och hans forskargrupp
”the Creative Class Group”. Florida pekar på betydelsen av talang, teknologi och tolerans (3T) som
framgångsfaktorer för tillväxt i en globaliserad
och konkurrensutsatt ekonomi.
Hans forskning visar på hur städer där en hög
andel av befolkningen tillhör den kreativa klassen
(lärare, ingenjörer, arkitekter etcetera) har en relativt sett bättre ekonomisk utveckling. Denna
grupp människor äger inte produktionsmedlen i
någon fysisk bemärkelse utan adderar ekonomiskt
värde genom sin kreativitet. Forskningen visar på
att en befolkningsmässig mångfald och heterogenitet stimulerar innovation och dynamik och i förlängningen därmed också ekonomisk tillväxt (Florida 2006).
*
Jag skall i den fortsatta framställningen få anledningen att återkomma till de negativa aspekter
som detta utvecklingstänkande medför för den socialt hållbara utvecklingen. Någonting som under
senaste tid inte minst uppmärksammats av Florida
själv (Florida, 2017).
9

Box II:1:1 Svensk urbanisering
Den snabba tillväxten i urbana miljöer kännetecknar
även ett så urbaniserat land som Sverige. Omkring 85 %
av befolkningen bor i urbana miljöer vilket utgör en av de
högsta urbaniseringsgraderna i världen. Trots det upp
visar för närvarande Sverige den näst högsta urbana tillväxten i världen efter Brasilien. Liksom för de flesta låginkomstländer beror tillväxten av Brasilianska städer på
en urbanisering i mer traditionell bemärkelse nämligen
att folk flyttar in från landsbygden till städerna. Den snabba
svenska urbana tillväxten präglas dock inte främst av en
lika stor inflyttning från landsbygden, utan mer av en befolkningstillväxt i städerna själva som dels består av nyfödda samhällsmedborgare vars föräldrar redan är stads-

bor och dels av ett ökande antal invandrare och nya svens
kar som bland annat på grund av sina etablerade sociala
nätverk söker sig till urbana miljöer. Nedanstående figur
visar på att det nästan flyttar ut lika många människor
från tätorter till landsbygden som det flyttar in till tätorter. De flesta människor som flyttar in från landsbygden
flyttar inte in till regionens större städer utan till tätorter
med pendlingsavstånd till städerna större arbetsmarknader. Samtidigt som de tvingas flytta för att kunna försörja sig vill många ha kvar närheten till naturen och landsbygden. Det gäller främst äldre och barnfamiljer. Unga
vuxna uppvisar ett annat flyttmönster och söker sig i större utsträckning in till staden och dess större utbud.

Källa: Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin: www.iva.se/projekt

Svensk industrialisering i ett
historiskt perspektiv

ning som fått allt svårare att försörja sig.
Det skulle dröja fram till i mitten av 1850-talet
innan den industrialisering som präglade nordvästeuropa fick sitt genomslag i Sverige. Världsmarknadens efterfrågan på havre, trävaror och
järnmalm drevs upp av Krimkriget och den påföljande västeuropeiska blockeringen av ryska hamnar. Sverige skulle, som tidigare under Napoleonkrigen, gynnas av sitt geopolitiska läge mellan väst

Den industriella utvecklingen har spelat en helt
avgörande roll för framväxten av det svenska välfärdsamhället. När industrialiseringen tog fart i
Storbritannien i slutet av 1700-talet och inledde
övergången från jordbruks- till industrisamhället
var den svenska fattigdomen utbredd. Över 90 %
av den befolkningen bestod av landsbygdsbefolk10

genom ett generellt beskattningssystem, växte
fram under 1900-talets första decennier.
Som jag skall få anledning att återkomma till,
kom idén om denna välfärdsmodell att utgöra en
mycket viktig del i den utvecklingsvision som skulle motivera den svenska arbetarrörelsen till att
inte slå in på den nationalsocialistiska väg för att
förbättra sina levnadsförehållanden som blev fallet för arbetarrörelsen på kontinenten. Den socialdemokratiska visionen byggde på breda klassallianser med såväl bonderörelser som svenska industriägare och resulterade i den arbetsfred som den
snabba uppbyggnaden av en masstillverkande industri krävde såväl för sin varuproduktion som för
sin avsättning (Saltsjöbadsavtalet 1938).

och öst. När efterfrågan på svensk havre och svenska
trävaror mattades av tog exporten av svenskt
smör, papper och tänkstickor vid. Därtill kom järn
och stål som fyrdubblade sin exportvolym under
perioden 1850-1890. Totalt tiofaldigades svensk
export under denna tid. Importen ökade mer än
exporten och möjliggjordes genom ökad upplåning och kapitalimport. Stora delar av utnyttjandet av det sparande som skedde på andra håll i Europa kunde därmed användas till investeringar i
råvaruutvinning och fysisk infrastruktur i Sverige.
Framväxten av nationalstaten brukar förklaras
av och anses vara en förutsättning för industrikapitalismens utbredning. Så var fallet också i Sverige där staten spelade en viktig roll som utvecklingsaktör genom att dels finansiera och svara för
uppbyggnad av infrastruktur, dels driva igenom
en lagstiftning som medgav möjligheten att koncentrera ägande och skapa förutsättningar för
större företagsbildningar (Schön, 2014).
När industrin växte fram moderniserades inte bara
produktionen av varor. Den påverkade även våra
sociala mönster och värderingar samt lade grunden till den svenska modellen. Den svenska socialdemokratins idé om ett folkhem och en välfärdsmodell som skulle komma alla till del, finansierad

Internationalisering av
den svenska politiska ekonomin
Idag, snart hundra år senare, tillhör Sverige, tillsammans med Schweiz och Irland, världens mest
globaliserade länder om vi ser till kontaktytor och
flöden av varor, kapital och människor. Sex svenska företag anses därtill tillhöra de mest innovativa
företagen i världen, nämligen Alfa Laval, Atlas
Copco, Ericsson, Sandvik, Scania och Volvo.

Box II:1:2 Svensk företagsstruktur
Antalet sysselsatta i Sverige uppgick år 2017 till 4,9 miljoner människor. Den offentliga sektorn sysselsatte 1,6
miljoner (varav 60 % i kommunsektorn, 24 % i statlig och
16 % inom landstingen). Den privata sektorn sysselsatte
omkring 3,3 miljoner människor i Sverige, varav 500 000
var sysselsatta som egna företagare.
Det finns omkring 1 120 000 företag i Sverige. De flesta
företag är små (95 %) med mindre än 50 anställda. De
svarar med sina omkring 1 300 000 anställda för omkring
hälften (46 %) av det totala antalet anställda inom den
privata sektorn i Sverige. Trots att antalet medelstora och
stora företag med mer än 50 anställda (omkring 6 500
stycken) utgör en mycket liten del procentuellt (1 %) svarar de med sina anställda i Sverige för en stor del av den
privata sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden (54 %). Det största bolaget (år 2017) är Volvo Lastvagnar (mätt utifrån omsättning). Volvo personvagnar
rankades på fjärde plats. Företagen med flest anställda
(år 2017) var Securitas med över 200 000 och Eriksson
med över 100 000 anställda världen över (Veckans affärer, 2017–12-04, Ekonomifakta 2017).

Antal företag och anställda per storleksklass
Storleksklass

Antal företag

Antal anställda

Enmans- och småföretag
(0–49 anställda)

1 113 165

1 296 000

Medelstora och stora företag

6 648

1 526 700

KÄLLA SCB OCH EKONOMIFAKTA

Koncentrationen av ägandet är fortsatt hög. I sin klassiska analys av ägandet av svenskt näringsliv som för första
gången publicerades 1962 beskrev författaren hur ägandet koncentreras till 15 mäktiga finansfamiljer (Hermanson 1962). En uppföljande maktanalys visar på en motsvarande koncentration idag (Ström, 2017). Femton finansfamiljer kontrollerar 70 procent av värdet på Stockholmsbörsen. Det offentliga bolagsägandet har samtidigt
kraftigt minskat och antalet anställa i statliga företag har
halverats från 310 000 år 1980 till 158 000 år 2015 (Allelin
et al., 2017).
»
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period förklaras framförallt av minskningar inom tillverkningsindustrin. (Ekonomifakta, 2017). Minskningarna
beror på såväl en viss utlokalisering av lågkvalificerade
arbeten som på digitalisering och robotisering. Samtidigt
har efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökat (Tillväxtanalys, 2014). Till bilden hör också att en av fyra näringslivsanställda i Sverige har en utländsk arbetsgivare. Andelen utländska ägare i börsnoterade svenska företag har
ökat dramatiskt sedan början av 1990-talet. Det utländska ägandet som då uppgick till knappt 8 procent uppgick
i slutet av 2010 till nästan 40 procent av börsvärdet. Volymmässigt har det blivit en större balans mellan de inoch utgående direktinvesteringarna. Framförallt har utländskt ägande, som länge endast varit förknippad med
stora exportkoncerner, nu också blivit ett vanligt inslag i
övriga delar av det svenska näringslivet – även för de mindre företagen. En bidragande orsak står att finna i kapitalmarknadernas avreglering. Kapitalet har blivit mer
rörligt vilket gjort det betydligt enklare för olika ägare att
placera sina tillgångar och investera i andra länder. Därtill kommer den snabba utvecklingen av informationsoch kommunikationsteknologin som bidragit till att göra
Sverige mer tillgängligt och intressant för utländska investerare.

» Den svenska näringslivsstrukturen har traditionellt
medfört ett mycket stort beroende av utrikeshandel. Under de senaste 20 åren har näringslivet internationaliserats ytterligare. Många företag säljer inte bara sina varor
och tjänster till andra länder utan har också mycket av sin
verksamhet utomlands. År 2017 hade drygt 3 000 svenska
koncerner dotterbolag i utlandet vars verksamhet svarade för omkring 60 procent av koncernas sammantagna
omsättning. Totalt sett hade dessa koncerner ungefär 1,9
miljoner anställda varav 1,3 miljoner var anställda utomlands.
Det innebär att av det totalt antal personer som var anställda inom den privata sektorn år 2017 (2,8 miljoner) så
var nästan hälften anställda utomlands. Omkring 50 procent av de anställda utomlands var stationerade inom Europa, lite drygt 25 % var anställda i Nord- och Sydamerika
och cirka 20 % var anställda i Asien. Flest anställda hade
de svenska koncernerna i USA och Tyskland (Ekonomifakta, 2017). Över tid har det skett en viss minskning av
antalet anställda i Sverige inom dessa företag. Den stora
förändringen är dock att det blivit väsentligt fler anställda i andra länder. Bara mellan år 2000 och 2015 ökade
antalet anställda utomlands med 50 procent.
Tjänstesektorn har svarat för majoriteten av ökningen.
Att antalet anställda i Sverige har minskat under samma

Även om den industriella sysselsättningen har
minskat till följd av automatisering och robotisering svarar varuproduktionen fortfarande för 70 %
av exporten, varav verkstadsindustrin svarar för
30 % och papper och energi för ytterligare 20 %.
Vad som emellertid ökat markant under de senaste 20 åren är betydelsen av svensk turistnäring.
Turismens exportvärde uppgick (2015) till 112 miljarder kronor, vilket nästan motsvarar värdet på
svensk fordonsexport och klart överstiger värdet
av svensk skogsvaruexport liksom värdet på järnmalms- och stålexporten. Även kultursektorns
bidrag till svensk export har under senare år blivit
allt viktigare. Svensk musik, litteratur och dataspel
har blivit kända svenska varumärken världen över.
*
Många företag säljer inte bara sina varor och
tjänster till andra länder utan har också mycket av
sin verksamhet utomlands. Fram till slutet av
1990-talet hade svenska företag med dotterbolag i
utlandet fortfarande fler anställda i Sverige än utomlands. Under de senaste 15 åren har emellertid
ökningen av antalet anställda utanför Sverige ökat
markant för flera Sverigebaserade storföretag som
exempelvis Volvo, Atlas Copco, Ericsson, Saab och
Electrolux.

Den vanliga uppfattningen, att industriproduktionen spelar en allt mindre roll för svensk ekonomi
och att produktionen av tjänster tagit över, stämmer inte vid en närmare granskning. De siffror
som ibland kan förekomma i olika utredningar och
som visar på att tjänsteexportens andel under de
senaste åren svarar för över 50 % av exportvärdet
(exempelvis Kommerskollegium, 2013) bortser
ifrån att en stor del av exporterade tjänster inte ingår i någon egen produkt för försäljning utan ingår
som en komponent i en industriell vara. För
svenskt vidkommande är det således missvisande
att tala om de ”globala förädlingskedjornas tjänstefiering”.

Några exempel på svenska storföretags antal anställda
i Sverige och utomlands
Företag

Antal anställda
Sverige

AB Volvo

20 000

Volvo Cars

17 000

11 000

Ericsson AB

17 000

102 000

Scania

13 000

25 000

Sandvik

10 000

36 000

Skanska

10 000

38 000

utomlands
70 000

KÄLLA EKONOMIFAKTA 2016
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Antal anställda i svenska koncerner med dotterbolag utomlands år 1990 –2014

Källa: SCB 2016:04 Svenska
koncerner med dotterbolag i
utlandet 2014

stort inflytande över svensk ekonomisk utveckling
under de senaste 20 åren då internationaliseringen av svensk ekonomi tagit en ordentlig fart. En
viktig orsak har varit de exportfrämjande åtgärder
som vidtogs för att ta Sverige ut ur 1990-talets finansiella kris. Därtill kommer att det finns omkring 14 000 utlandsägda företag i Sverige.
*
Svenska företag har samtidigt fortsatt sin egen expansion utomlands och idag är det ofta fler anställda i företagens utländska verksamhet än i deras
produktionsanläggningar i Sverige. För de svenska
storföretagen, med ett börsvärde överstigande fem
miljarder, svarar utländska finansiärer för mellan
35 – 40 % av kapitalet. På Stockholmsbörsen har
det utländska ägandet i sin helhet tiodubblats, från
4 procent år 1979 till 41 procent i slutet av 2017 (Allelin et al., 2017). Den huvudsakliga ökningen har
ägt rum under och efter 1990-talet och avregleringen av den svenska kreditmarknaden (Katalys,
2017).
*
Svenskt näringsliv tillhör idag därmed ett av världens mest globaliserade. Jag skall strax få anledning att återkomma till det sätt på vilket de globala
förädlingskedjorna vuxit fram och hur de kommit
att påverka såväl arbetsmarknadens utveckling
som utrymmet för nationell ekonomisk politik.

Mellan år 2000 och 2014 ökade antalet anställda
utomlands för de svenska industriföretagen med
50 %. År 2014 fanns det drygt 3 000 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. För de flesta
svenska företag utgör strävan efter minskade arbetskraftskostnader ett viktigt motiv till utlandslokalisering av delar av verksamheten. Totalt sett
hade dessa koncerner ungefär 1,9 miljoner anställda varav drygt 1,3 miljoner utomlands.
*
Tjänstesektorn har svarat för merparten av ökningen. Anledningen till att antalet anställda inom
svensk tillverkningsindustri har minskat under
samma period förklaras framförallt av industrins
automatisering och robotisering. Framväxten av
de globala förädlingskedjorna och de svenska företagens outsourcing, som jag strax skall övergå
till att diskutera, har medfört att utflyttningen av
jobb emellertid kan vara ännu större än vad den
tillgängliga statistiken visar. Det finns ett betydande antal företag som bytt ut svenska underleverantörer mot utländska och på så sätt bidragit till att
minska sysselsättningen i Sverige.

Produktionssystemens internationalisering
De förändrade produktionssystemen och framväxten av globala förädlingskedjor har haft ett mycket
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svenska företag med verksamhet på plats i Kina.
De flesta har under senare år kraftigt ökat antalet
anställda. Som lågprisland har Kina blivit ett intressant alternativ för företagen när det gäller att
kostnadsreducera produktionen. Som exempel
kan nämnas att Atlas Copco numera har nästan 15
% av sina anställda i Kina.
*
Det är svårt att avgöra hur den dynamiska utvecklingen inom den globala politiska ekonomin kommer att påverka företagens framtida lokaliseringsbeslut. Som diskuterades i föregående avsnitt har
de globala förädlingskedjornas utlokalisering av
delar av sin verksamhet under senare år, kommit
att bromsas upp av den snabba löneutvecklingen i
Kina och andra låglöneländer i regionen. Detta
tillsammans med att kunderna kräver ökad snabbhet och större inflytande över produktens utformning har medfört att flera företag börjar ta tillbaka
produktionen till sina hemländer.
Forskningen börjar prata i termer av re-sourcing
eller back-sourcing. Det finns således flera anledningar till att den trend till ökad utlokalisering
som präglat svenskt näringsliv under de senaste 20
åren håller på att brytas. Förmågan till innovation
och produktutveckling ställer stora krav på närhet
till avsättningsmarknaden för att snabbt utifrån
kundernas erfarenheter från produkternas användning fånga upp de nya kvalitetskrav som
ställs. Detta är viktigt för förmågan att utveckla
nästa generation så tidigt som möjligt i varans produktcykel, och därmed uppnå så stora marginaler
som möjligt.
En ytterligare anledning till att företagen börjar
plocka hem sin produktion är den ökade exponering för industrispionage som de globala förädlingskedjornas interna kommunikationsbehov
medför. Om delar av den mer innovationskänsliga
verksamheten koncentreras geografiskt, ökar möjligheten till att bygga upp produktion utifrån
”icke-kodifierad kunskap” som skapas, utvecklas
och muntligt förmedlas inom ett mer avgränsat arbetslag, med ökat skydd för insyn från tänkbara
konkurrenter.
Samtidigt finns det å andra sidan faktorer som
talar för att den teknologiska utvecklingen och
fortsatta digitaliseringen kommer att förstärka utlokaliseringen av svensk tillverkning. En av dessa
faktorer utgörs av den svenska företagsstrukturen
som tidigare redogjorts för. Av den lite dryga mil-

Innan dess måste jag emellertid ägna uppmärksamhet åt de transnationella företagens framväxt
överlag, eftersom de utgör de förändrade produktionssystemens bakomliggande drivkrafter och
ekonomiska bärare.

Transnationellt företagande
Produktionssystemens förändring är många gånger ett direkt resultat av ägarnas försök att bemöta
den ökade konkurrens som frihandelsavtalen gav
upphov till under 1950- och 1960-talen.
För svenskt vidkommande blev den tilltagande
konkurrensen främst kännbar inom industriproduktionen eftersom produktion av livsmedel och
textilier var undantagna i frihandelsavtalen och
då produktion av offentliga tjänster ännu inte blivit aktuell för privatisering och internationell handel. Inom industriproduktionen pressades produktionskostnaderna genom att införa löpande
band och koncentrera tillverkningen till en ensartad tillverkning i stora serier vilket ökade kraven
på vidgade avsättningsmarknader.
Den svenska hemmamarknaden visade sig snart
för liten. En allt större del av produktionen inriktades på export. För att komma så nära marknaden
som möjligt och reducera transport- och andra
transaktionskostnader började företagen lokalisera ut dotterbolag runt om i världen. Samtidigt
medförde den snabba teknologiska utvecklingen
krav på ökat arbetande kapital.
Företagssammanslagningar blev vanliga och de
utländska direktinvesteringarna kännetecknades
alltmer av uppköp av inhemska företag. Ofta kunde detta ske genom att förvärva företag med lokal
kännedom av berörd bransch – så kallad horisontell integration. Denna process kom snart att kompletteras med behovet av att kontrollera nästa led i
produktionskedjan och underleverantörer, från ax
till limpa, vilket innebar att företagen även växte
genom vertikal integration. Forskningsstudier visar på att svenska företag tillämpar outsourcing
och globala köp i högre utsträckning än konkurrenterna i USA och övriga Europa (Bengtsson &
Lind, 2013).
*
Handeln med Kina har ökat stadigt de senaste åren
och landet är idag Sveriges största handelspartner
i Asien. Förutom de cirka 10 000 svenska företag
som bedriver handel med Kina finns drygt 500
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blev följden av Bretton Woods-systemet efter andra världskriget, har i själva verket varit en del av
det svenska näringslivets verklighet sedan lång tid
tillbaka.
Internationell handel och etablering av dotterbolag har utgjort en naturlig del av verksamheten i
svenska företag sedan mitten av artonhundratalet.
Att innovationer och kunskap är viktiga för företagens framgång är inte heller något nytt. Av alla
världsledande svenska uppfinningar härstammar
fler från förra sekelskiftet än från det senaste. En
stor del av svensk verkstadsindustri baseras på de
”snilleblixtföretag” som etablerades i slutet av
1800- och början av 1900-talen. Det första kända
svenska företaget som startade tillverkning utomlands var ett korkföretag, Wikander, som byggde
fabriker i Finland och Tyskland under 1870- talet.
Tjugo år senare byggde föregångaren till Alfa Laval, Ab Separator, sin första fabrik i USA. En fabrik
som redan på den tiden svarade för cirka tre fjärdedelar av företagets vinst. Andra idag verksamma
företag som tidigt slog in på den transnationella
banan innan 1930-talet var Electrolux, SKF, L.M.
Ericsson och Swedish Match.

jon företag som svensk näringsliv består av utgörs
hela 90 % av små och medelstora företag med
mindre än 250 anställda.
Det har tidigare främst varit de större företagen
som internationaliserat delar av sin verksamhet
och blivit beroende av utrikeshandeln. Genom digitalisering får alltfler små och medelstora företag
det lättare via internet att nå ut på internationella
marknader och en internationell kundkrets. På
motsvarande sätt får de därtill allt lättare för att
via e-handeln importera de insatsvaror som man
tidigare tillverkade själva eller köpte från svenska
underleverantörer. Därtill skall läggas effekterna
av att alltfler konsumenter själva direkt via nätet
föredrar att köpa sina konsumtionsvaror direkt
från en utländsk tillverkare om pris och design är
mer tilltalande.
*
Den tilltagande globaliseringen har inneburit en
rad förändringar av förutsättningarna för den
svenska ekonomins tillväxt. Samtidigt är det viktigt att se dessa förändringar i sitt historiska perspektiv. Vissa av de förhållanden som idag ofta
förknippas med den förstärkta globalisering som

Box II:1:3 Sverige i Världen
föreningsrörelsens bekostnad. Idén om löntagarfonder
förpassades till den historiska sophögen.
*
För många svenskar blev den omdaning som följde en
framgångssaga. Sveriges utrikeshandel växte betydligt.
Idag ligger landets exportandel på omkring 50 % av bruttonationalprodukten vilket är över EU- och OECD-genomsnitten. Sverige har blivit världsledande inom tjänsteproducerande branscher som telekom, fordonsteknik,
elektronik, men även inom kultur på områden som litteratur, musik och film. Deras andel av det svenska exportvärdet motsvarar ungefär 50 %. Sveriges basindustri fortsätter samtidigt att svara för en betydande del av den
svenska varuexporten. Dit räknas skogsindustrin, ståloch gruvindustrin samt den kemiska industrin. Sett till
befolkning har Sverige flest transnationella företag i världen. Det utländska ägandet är betydligt och har ökat kraftigt under senare årtioden. Sverige anses vara ett av världens mest globaliserade länder med ett av världens mest
globaliseringsvänliga folk.
*
För en del svenskar blev utvecklingen emellertid smärtsam.
Villkoren på arbetsmarknaden förändrades, levnadsvillkor försämrades, otryggheten och hälsoklyftor ökade.
Sverige halkade efter i den internationella välståndsligan.
De flesta är överens om att utvecklingen har haft en baksida som ställer oss inför stora framtida utmaningar,  »

Sveriges beroende av omvärlden har alltid varit stort. Under senare årtionden har det kraftigt ökat och ytterligare
begränsat det politiska manöverutrymmet. Den historiska spårbundenheten har sina rötter i landets industriella
utveckling under 1800-talets andra och 1900-talets första
hälft. Utländskt kapital och kunskap var en nödvändighet
för industrins framväxt. Under den industriella uppbyggnaden krävde produktionstekniken för sin lönsamhet
långa serier med låg styckkostnad. Trots kraftigt stigande
löner var den svenska hemmamarknaden alltför begränsad för att tillräckligt kunna tillvarata de stordriftsfördelar som produktionstekniken erbjöd. Behoven av exportmarknader blev betydande. Tillgången till sådana ökade
markant efter andra världskriget. Stora delar av Europa
skulle återuppbyggas samtidigt som dess egen industri
hade slagits i spillror. I Sverige stod svenska industriföretag redo att öka sina marknadsandelar. De framgångar
som det svenska näringslivet krönte kom att spela en avgörande roll för folkhemmets och välfärdsstatens framväxt. Under 1970-talet tog den ekonomiska tillväxttaktens
guldålder från 1950- och 1960-talen slut. Kunskapsinnehållet i varu- och tjänsteproduktionen måste nu öka för
att stå emot den tilltagande internationella konkurrensen. Kapitalmarknaderna expanderade och globaliserades. En maktförskjutning ägde rum där marknadsekonomins verkningskraft förstärktes på demokratins och fack-
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låg till grund för det svenska folkhemmet och dess sociala kontrakt har gått ur tiden. Kraven på människors delaktighet och medskapande för social hållbarhet ställs på
nytt på sin spets. Det gäller inte bara vid fysisk stadsbyggnadsplanering utan också för samhällsutvecklingen i
stort.

» inte minst när det gäller förutsättningar för hållbarhetens olika dimensioner. Den finansiella krisen (2008) visade på hur det internationella beroendet ökat landets
ekonomiska sårbarhet. Samtidigt har påfrestningarna på
den ekologiska hållbarheten gjort sig alltmer påminda
och medvetenheten om nödvändig klimatomställning har
förstärkts. Därtill kommer att den svenska modellen som

tens framväxt skall vi förstå inte enbart som ett resultat av arbetarklassens styrka – manifesterad i
storstrejken 1909 - eller som ett svar på den hotbild
som Stalins maktutövning i Sovjetunionen senare
gav upphov till. Även kapitalägarna och näringslivet insåg behovet av ett samhällskontrakt. Det
handlade inte bara om nödvändiga åtgärder för att
upprätthålla sambanden mellan löner och vinster
för att få avsättning för sin produktion utan även
om att disciplinera arbetskraften till att svara mot
de krav som ställdes för övergången från jordbruks- till industriarbetare. Inte minst spelade
bland annat nykterhetsrörelsen härvidlag en stor
betydelse för moral och skötsamhet.
Detta upplysta egenintresse från näringsidkarna
gjorde det möjligt för socialdemokratin att förena
demokrati och kapitalism och undanröja de motsättningar som låg inbyggd i deras relation. Drömmen om folkhemmet, och de medel med vilka välfärdsstaten skulle byggas upp, kom inte bara att
bryta med liberalismens grunder utan också med
marxismens. Den svenska socialdemokratin avvisade historiematerialismen och dess ekonomism
med sin mer ödesbestämda uppfattning om utveckling och hävdade tvärtom att utvecklingen var
påverkbar och att politik var samhällsutvecklingens motor. Istället för att sitta på läktaren och invänta revolutionen menade den svenska socialdemokratin att arbetarklassens politiska kraft skulle
användas till att driva igenom ekonomiska reformer för förbättrade levnadsvillkor.
*
Utan att förneka arbetarklassens betydelse tonade
den svenska socialdemokratin ner klasskampens
betydelse och menade på att det fanns ett utrymme
för olika klassallianser. Detta gällde inte minst allianser med social liberala krafter som oroades för
den självreglerande marknadens sociala konsekvenser och de politiska effekterna (i form av radikalisering) som dessa kunde ge upphov till. Därtill

Exportinriktning av svensk industriproduktion utgjorde en grundsten för att finansiera den svenska
modellen. Beroendet av de globala förädlingskedjorna kom med tiden att också urholka förutsättningar för den svenska modellen. Innan vi fördjupar oss i de globala förädlingskedjornas inflytande
när det gäller såväl svensk regionalpolitik, fördelningspolitik som det generella och skattebaserade
svenska välfärdssystemet skall jag först kort redogöra för den svenska modellens utgångspunkter.
Välfärd och svensk socialdemokrati
*
Redan några år innan President Roosevelt höll sitt
viktiga tal i USA om den ”nya given” inför demokraternas konvent 1932, framförde Per Albin Hansson här i Sverige liknande tankegångar när det
gällde vikten av ett nytt samhällskontrakt. I samband med sitt berömda folkhemstal 1928 knöt han
an till den diskussion om nödvändighet av och
innehållet i ett sådant kontrakt som hade präglat
den politiska filosofin alltsedan den westfaliska
freden 1648 och inledningen av nationalstatsprojektet.
Ideologerna bakom svensk socialdemokrati delade den beskrivning som dominerade den politiska filosofin när det gällde de förhållanden som höll
samhället samman, statens roll och vikten av det
sociala kontraktet. Drömmen om folkhemmet och
välfärdsstaten utgjorde politikens grundpelare.
Socialdemokratin tog sin utgångspunkt i befolkningens sedvanor med sina historiska rötter i de
självständiga böndernas krav på lokaldemokrati
och individuell frihet. Dessa krav på självstyre
hade gjort att feodalismen aldrig fått ett riktigt
fäste på den svenska landsbygden. Strävan efter
industrialisering och modernisering som skulle
möjliggöra folkhemmet krävde samtidigt förmågan att tillgodose människors behov av förbättrade levnadsvillkor.
Folkhemmets genomförande och välfärdssta16

resursernas samlade styrka var helt beroende,
stärkte inte bara den nordiska arbetarrörelsens
förmåga att styra samhällsutvecklingen med hjälp
av god social ingenjörskonst. De centraliserade beslutsstrukturerna och behovet av ordning i de
egna leden för att vidmakthålla kraften i förhandlingsmaskineriet, skulle också komma att begränsa utrymmet för dialog med befolkningen utöver
partiarbetet. Partipolitiken blev det enda sättet på
vilket medborgarna politiskt kunde kanalisera sitt
samhällsengagemang. Enligt den sociala ingenjörskonsten kunde det goda samhället byggas uppifrån och ner, för människor istället för med
människor.

kom den viktiga alliansen med bondeförbundet.
Här spelade den nationella frågan en viktig roll.
Socialdemokratin lyckades förena vikten av en politik och kommunitarism – en kommunitarism som
betonade det civila samhället och det kollektiva istället för liberalismens förhärligande av det individuella.
*
Erfarenheterna från folkrörelserna, och dess betydelse och samtida krav på mänskliga rättigheter
och demokrati, gjorde att socialdemokratin kunde
undvika att hamna i den konservativa fällan med
vilken kommunitarismen är filosofiskt och ideologiskt besläktad och att därmed låsa fast sig i gamla, ofta förtryckande, strukturer som förnekade
individuella rättigheter.
Den svenska socialdemokratiska modellen kom
därmed att utgöra någonting mer än den ”inbäddade liberalism” som oftast tillskrivs keynesiansk
politik (Gustavsson & Lindberg, 2015). Den visade
vägen till en helt ny politisk modell och lyckades
med bedriften att få svensk arbetarrörelse att undgå misstaget från kontinenten att söka förbättrade
levnadsvillkor med hjälp av nationalsocialism och
fascism (Berman, 2006). Den svenska socialdemokratin förstod inte bara vikten av att värna om demokratin utan också av att skapa en kompromiss
mellan det nationella och det internationella. Den
lyckades undvika att hamna i den etnonationalism
som präglade stora delar av kontinenten eller bli
förespråkare av en för människor ogripbar internationalism genom att utveckla en konkret solidaritet, såväl nationellt som internationellt.
*
Välfärdsstatens framväxt i de nordiska länderna
byggde således på en stark solidaritet mellan arbetarrörelsens olika delar. Solidaritet, enligt arbetarrörelsens vedertagna definition handlade om förståelsen av att utsatthet kan drabba alla – även en
själv - vilket skiljer solidaritet från moral och välgörenhet (Liedman, 1999). Genom att arbetarna
klarade av att kollektivt samordna användandet av
sitt gemensamma kapital (det vill säga sin arbetskraft), såväl på arbetsplatsen som i riksdagen, fick
de tillgång till en avgörande maktresurs som kunde användas såväl för att bekämpa arbetsgivarnas
självpåtagna rättigheter som till att driva eget politiskt reformarbete (Korpi, 1981).
Det centraliserade beslutsfattande, på vilket makt-

De globala förädlingskedjornas
ökade inflytande
Som diskuterats i tidigare avsnitt är svensk ekonomi sedan länge i hög grad internationellt integrerad. Under de senaste 25 åren har emellertid omfattningen av det internationella utbytet accelererat när det gäller varuhandel, företagsetablering
och ägande. Framför allt har det skett en kvalitativt stor förändring. Skillnaden för svensk del, liksom för världen i övrigt, är att en så stor del av
verksamheten numera sker inom ramarna för globala förädlingskedjor. Skeenden runt om i världen
har idag därför fått en större och tätare påverkan
på det svenska näringslivet än tidigare. Denna utveckling har kommit att få ett stort inflytande över
den svenska modellen och finansiering av den
svenska välfärd på vilket det svenska samhällskontraktet vilade.
*
De globala förädlingskedjornas inflytande över
svensk ekonomi återspeglas av att dessa nästan
svarar för en tredjedel av den privata sektorns 3
300 000 arbetstillfällen. Den övervägande delen
av svensk arbetskraft (52 procent) som är sysselsatta i de globala förädlingskedjorna, är anställda
av små svenska företag med mindre än 50 anställda (Tillväxtanalys, 2014).
Det är i det här sammanhanget viktigt att skilja
på globala värdekedjor och internationell handel.
Den senare har som sagt varit betydande under århundraden och många svenska företag har sedan
länge bedrivit internationell handel med avlägsna
kunder och leverantörer. Under de senaste 25 åren
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betydelse som forskningen uppmärksammat
handlar om att lönernas andel av de totala inkomsterna dramatiskt minskat också i Sverige sedan
1980-talet (Schön, 2014). Medan vinstandelen, det
vill säga rörelseresultatet i förhållande till förädlingsvärdet, stigit från 13 % i början av 1980-talet
till 21 % år 2005 har löneandelen sjunkit från 55 %
till omkring 45 % under samma period (Statistiknyhet från SCB 2008-11-05, Nr 2008:289). Det
faktum att kapitalinkomsterna kraftigt ökat på bekostnad av löneinkomsterna och därtill fördelats
ojämnt mellan olika samhällsgrupper har medfört
kraftigt stigande inkomstskillnader.
*
Det sätt på vilket ekonomer beräknar inkomstfördelningen redogjordes för i forskarskriftens första
del där vi också definierade innebörden i välfärdsmåttet, den så kallade Gini-koefficienten (se Box
I:3:1). Nedanstående figur visar på Gini-koefficientens utveckling i Sverige från början av 1980-talet
fram till 2016. Som framgår har den ökat från 0,2
år 1982, då inkomstskillnaderna var som lägst, till
0,33 år 2016. (SEB, 2018). Ginikoefficienten återfanns då på samma nivå som flera anda europeiska
länder. När det gäller den disponibla inkomsten så
har denna ökat marginellt för de 10 % mest lågavlönade i landet medan den ökat med 70 % för den
tiondel av befolkningen med högst inkomster
(Almqvist, 2016). I sin årliga uppföljning av den
svenska ekonomiska utvecklingen kunde OECD
notera att den svenska ekonomins tillväxt för år
2015 tillhörde de högsta i världen (3,9 %). Samtidigt varnade OECD för effekterna av de stigande
inkomstklyftorna (OECD, 2017).

har emellertid företagen alltmer gått från att i stor
utsträckning vara vertikalt integrerade – det vill
säga kontrollera produktionsprocessen från ax till
limpa – till att utlokalisera vissa delar av sin verksamhet till underleverantörer utanför koncernen
och bli mer nätverksorienterade. Denna verksamhet är mer långsiktig till sin karaktär och baseras
på förtroendefulla relationer som det tar tid att
bygga upp och som inte gärna låter sig bytas ut
från en dag till en annan.
*
Vikten av forskning och utveckling för företagens
långsiktiga bärkraft och överlevnad har medfört
att forskningen intresserat sig för frågan om vilket
inflytande som de globala förädlingskedjornas
ökade behov av att tillfredsställa aktieägarvärdet
har för innovation och produktutveckling (Bengtsson & Lind 2013).
Som diskuterats i tidigare avsnitt har förädlingskedjornas företagsledningar, för att kunna dra till
sig det investeringsvilliga kapital som krävs, visat
ett allt större intresse för kapitalmarknaden på bekostnad av själva produktmarknaden. För att tillgodose de avkastningskrav som kapitalmarknaden
med sin ”kvartalskapitalism” kräver, såg sig företagen tvingade att betala ut en allt större del av vinsterna till aktieägarna. Forskningen har delade
meningar om hur ett sådant ökat inflytande av aktieägarna påverkat såväl företagens innovationskraft som långsiktiga bärkraft. Det finns flera exempel där investeringar för innovation hamnat på
en alltför låg nivå för att kunna säkerställa företagens långsiktiga livskraft.
Ytterligare en effekt av aktieägarvärdets ökade

Gini-koeffecient 1975 –2017

Hämtad 15.4.2019 från:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne
/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/
inkomster-och-skatter
/pong/tabell-och-diagram/
inkomster--ekonomisk-standard-riket/gini-koefficient/

18

tigheter har därmed kommit att nå vägs ende
(Therborn, 2018). Mellan 1997 och 2017 ökade antalet miljardärer i Sverige från 35 till 187 (Therborn
2018). De äger tillsammans ett värde som motsvarar 50 % av Sveriges BNP. Samtidigt har andelen
av Sveriges befolkning som lever i relativ fattigdom fördubblats på femton år, från 7 % 1991 till
drygt 16 % 2016. Ökningen av den relativa fattigdomen har varit störst bland ensamstående med
barn.
Forskningen har också uppmärksammat hur den
ökade internationaliseringen och utländska ägandet av svensk industriproduktion, genom sin ökade exponering för internationell konkurrens,
gradvis kommit att tudela arbetsmarknaden. Sedan millenniumskiftet har den svenska arbetsmarknaden uppvisat likartade tendenser till polarisering som tidigare påvisats i USA och senare i
flera europeiska länder. Såväl höglönejobben som
låglönejobben har blivit fler till antalet, medan
medelinkomstjobben, ofta inom industrin och på
kontoret, blivit färre (Therborn sid 119).
*
En annan typ av polarisering utgörs av uppdelningen mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda å ena sidan och så kallat egenanställda å den andra. Var femte arbetare och var åttonde
tjänsteman har visstidsanställning. Arbetets framtid är förknippad med degradering av yrkesprofessionerna bland så olika yrkeskategorier som läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och ingenjörer. Denna utveckling har medfört att samhällsforskningen uppmärksammat framväxten av
en helt ny social kategori som tilldelats beteckningen ”prekariatet”.
Denna sociala kategori kännetecknas av sysselsatta som upplever stor osäkerhet när det gäller såväl framtida arbetsförhållanden som deras försörjningsmöjligheter. Denna alltmer framväxande sociala kategori uppskattas förnärvarande utgöra
mellan 15 - 30% av arbetskraften (Therborn 2018).
Vi skall i senare kapitel få anledning att återkomma till de sociala och politiska effekterna av denna
tilltagande polarisering av arbetsmarknaden.
Som tidigare redogjorts för var det marknadsekonomiska systemets och industrisamhällets
framväxt beroende av en stark statlig styrning. Det
gällde att se till att det ekonomiska överskott som
skapades kunde fördelas mellan olika industrisektorer efter expansionsbehov. Staten spelade därtill

Stigande kapitalinkomster har inte bara medfört
att inkomstklyftorna ökat. Eftersom kapitalinkomster beskattas betydligt lägre än inkomster på lönearbete har skattebasen minskat vilket försvårat
finansiering av välfärden. De lokala effekterna av
de internationella kapitalmarknadernas finansialisering utgör ytterligare exempel på hur dynamiken i den globala politiska ekonomin tränger igenom nationella gränser och påverkar såväl statens
roll som det sociala kontraktet och den sociala
hållbarhetens förutsättningar på lokal nivå.
*
Den viktigaste förklaringen till de ökade inkomstskillnaderna, förutom i kapitalmarknadens finansialisering, står att finna i statens förändrade roll,
det minskade utrymmet för en traditionell keynesiansk omfördelningspolitik och dramatiskt minskade offentliga transfereringar från höginkomsttagare till mer resurssvaga samhällsgrupper. De
minskade bidrag som följde med arbetslinjen skulle speciellt komma att drabba de som stod utanför
arbetsmarknaden och som var beroende av arbetslöshets- eller sjukersättning. Dessa ersättningar
var inte indexreglerade och har därför inte på långt
när hållit samma takt som kostnadsstegringarna.
De ökande inkomstklyftorna som präglat Sverige alltsedan början av 1980-talet har medfört att
landet idag tillhör de länder som i förhållande till
antal invånare har flest dollarmiljardärer i världen. Sverige ligger i världstopp när det gäller de rikaste och de en procentens andel av hushållens
förmögenheter – 78 respektive 42 % tätt följd av
Sydafrika (76 respektive 41 %), Brasilien (73 respektive 44 %) och USA (77 respektive 38 %).
Samtidigt är det viktigt att notera att Sverige
som nation under de senaste 30 åren blivit allt rikare och att de allra flesta befolkningsgrupper i
Sverige fått uppleva betydande reallöneökningar.
Det är de långtidsarbetslösa och bidragsberoende
som halkat efter och fått det sämre. Denna utveckling förklaras av politiska beslut att, som ett led i
arbetslinjen, hålla nere bidragsnivåerna. För att
upprätthålla tillväxten har sedan i början av
1980-talet en reglerad och högbeskattad ekonomi
gradvis kommit att ersättas av en avreglerad och
lågbeskattad ekonomi.
Den samhällsutveckling som präglat Sverige i
över 100 år, alltsedan det medeltida ståndssamhällets avskaffande, och som strävat efter minskad
ojämlikhet och utvidgade politiska och sociala rät19

retagens behov av avsättningsmarknader. Denna
funktion var en förutsättning för att säkerställa
vad som forskningslitteraturen kallar för ett Fordistiskt produktionssätt (Cox, 1987) och som utgjorde den svenska modellens och den socialdemokratiska välfärdspolitikens grundpelare.

en utomordentligt viktig roll för finansiering och
uppbyggnad av en nödvändig infrastruktur. Därtill hade staten en reglerande funktion när det
gällde att se till att relationen mellan löner och
vinster medgav en tillräcklig köpkraft för att hålla
den inhemska efterfrågan uppe och säkerställa fö-

Box II:1:4 Fordism
ar och effektiv arbetsfördelning genomföras inom produktionen (Taylorismen) för att fortlöpande förbättra
produktiviteten. Staten skulle för det tredje dessutom ta
på sig ett välfärdsansvar gentemot medborgarna för att
dels skapa social stabilitet på arbetsmarknaden, dels tillhandahålla den utbildning och folkhälsa som en effektiv
produktionsapparat krävde.
Dessa principer skulle också visa sig bli till viktiga inslag i det Saltsjöbadsavtal som ingicks i slutet av 1930-talet i Sverige mellan arbetsmarknadens partner och som
utgjorde basen för den svenska modellen. Keynesianismen utgjorde, med sin aktiva statliga politik, en av Bretton Woods-systemets grundpelare. Det är av denna anledning som forskningen ser Fordismen som det grundläggande produktionsättet på vilket världsordningen efter andra världskriget kom att vila (Cox, 1987). Den övergång från Fordismen till ”post-fordistiskt produktionssätt”
i form av globala förädlingskedjor som präglat den globala politiska ekonomin sedan 1980-talet har på motsvarande sätt öppnat upp behovet av liksom manöverutrymmet
för en ny världsordning och möjliggjort för ett nytt politiskt ledarskap att växa fram.

Det fordistiska produktionssättet kännetecknas av det
viktiga sambandet mellan vinster och löner som gjorde
det möjligt att kombinera massproduktionen med en
motsvarande masskonsumtion. Produktionssättet byggde på att den samhälleliga köpkraften och efterfrågan
kunde upprätthållas på en tillräckligt hög nivå för att tillverkade varor skulle kunna hitta sina köpare och säljas.
Upphovsmannen bakom tankesättet var den amerikanske industrimannen Henry Ford. I sin strävan efter minskade produktionskostnader införde han i början på
1900-talet principen om det löpande bandet för masstillverkning av T-Forden. Förutom en hög produktivitet krävdes det en lönenivå som gjorde det möjligt för företagets
anställda att köpa tillverkade bilar.
I ett samhälleligt perspektiv kom det Fordistiska produktionssättet att utgöra en viktig inspiration för Keynesianismen och de tre principer som krävdes för att den
ekonomiska politiken skulle kunna fungera: För det första skulle staten spela en aktiv roll i samhällsekonomin
och genom en (tillfälligt) underbalanserad budget upprätthålla sysselsättning och köpkraft under konjunkturnedgångar. För det andra skulle ständiga rationalisering-

Framväxten av de globala förädlingskedjorna och
nedbrytningen av de nationella produktionssystemen utgör också viktiga drivkrafter bakom statens
tillbakadragande från det politiska rummet.
Såväl behoven av som möjligheten till att upprätthålla det fordistiska produktionssättet minskade
genom kapitalets internationalisering. Förädlingskedjornas styrelser fattade beslut om den
geografiska placeringen för deras industrilokaliseringar utifrån hur de upplevde platsens förmåga
att tillhandahålla de specifika förutsättningar som
kraven på effektivitet i varu- eller tjänsteproduktionen ställde. Det gällde såväl tillgång till transport och kommunikationssystem som utbildad arbetskraft.
Den största delen av produktionen började gå på
export vilket reducerade den inhemska köpkraftens betydelse. De starka sambanden mellan producent och konsument (och därmed mellan vinstoch lönenivå) som utgjort fordismens grundbult

löstes upp. Arbetskraften sågs inte längre som en
källa till ökad efterfrågan utan uppfattades alltmer som en viktig del av produktionskostnaden
som det gällde att minimera.
Tillbakadragandet har påskyndats av marknadsekonomins expansionsbehov och strävan efter att
genom privatisering införliva stora delar av den offentliga tjänsteproduktionen. De krav som finansmarknaderna ställde på att införa New Public Management som styrningsform kom att underlätta
denna strävan. Kapitalets ökade rörlighet, kraven
på ökat inflytande av aktieägarvärdet (det vill säga
företagets börsvärde minus dess skulder) samt företagens ökade möjligheter till internprissättning,
medförde att staten förlorade stora delar av sina
möjligheter att kontrollera och påverka såväl räntor, vinster som löner, vilket i sin tur också reducerade dess förmåga till såväl en aktiv industri- och
sysselsättningspolitik som en omfördelande skattepolitik.
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re var de materiella förhållandena som låg till
grund för de dominerande idémässiga tankesätt
(diskurser) som växte fram och inte tvärtom som
det ibland kan hävdas i den allmänna politiska debatten.
Produktionssystemens förändrade karaktär kom
också att få ett stort inflytande över utformningen
av svensk regionalpolitik liksom för välfärdssamhällets finansiering. Utvecklingen medförde att
statens grundläggande uppgift att organisera en
kompromiss mellan olika intressen förändrades.
Istället för att säkerställa samma levnadsvillkor för
hushåll i alla delar av landet, blev statens uppgift
nu främst att främja ökad produktion och konkurrenskraft utifrån de olika regionala förutsättningar som rådde. Därtill kom behoven av att säkerställa så att en allt mer kostsam finansiering av
nödvändig infrastruktur kunde ske genom upprättandet av offentligt och privat partnerskap. Inte
minst gällde det för staten att se till att avtal om
partnerskap kunde utformas tillräckligt attraktivt
för att medge den eftersträvade samfinansieringen
med finansmarknaderna.

Som diskuterats i forskarskriftens första del uppmärksammar forskningslitteraturen i detta sammanhang hur nationalstaten gradvis förvandlades
från ett filter för att skydda nationella aktörer ifrån
ett alltför stort internationellt inflytande till att bli
till ett kraftöverföringsband med uppgift att försöka dra till sig så mycket utländskt investeringsvilligt kapital som möjligt för att hålla investeringsvolym och sysselsättningsnivåer på en önskvärd
nivå (Cox, 1995, Cerny, 1997).
I valet mellan att upprätthålla sin externa legitimitet hos finansmarknadens aktörer eller att se till
den interna legitimitet hos landets befolkning,
som krävdes för att upprätthålla sin inhemska väljarbas, ansåg nationalstaten sig tvingad till det förra (Hettne, 2009). Den externa legitimiteten uppfattades som helt avgörande för den inhemska sysselsättningen och de delar av skattebasen som
skulle finnas kvar sedan aktieägarvärdet fått sin
avkastning. Genom den stora vikt som kom att läggas på statens externa legitimitet hade samtidigt
välfärdens betydelse för det sociala kontraktet
kommit att tonas ner. Därmed raserades flera av
de grundpelare på vilka den svenska modellen och
det så kallade Saltsjöbadsavtalet byggde.
Sammantaget innebar detta att keynesianismens
förutsättningar starkt försvagades under 1970-talets andra hälft och att ekonomin utvecklades i en
mer nyliberal riktning. Den ekonomiska historiska
forskningen visar således på att det snarare var
produktionssystemens och teknologins utveckling
och den dynamik den medförde i den globala politiska ekonomin som skapade behov av och utrymme för den nyliberala politiska ideologin och inte
tvärtom (Brandt, 2010, Schön, 2014). För att knyta
an till den diskussion som jag förde kring diskursers framväxt och förändring i forskarskriftens första del, så visar forskningen också på att det snara-

Regionalpolitikens förändrade roll
Den regionala nivån har ingen självklar tradition i
Sverige. Istället brukar landet institutionellt beskrivas som ett timglas – starkt i den nationella
toppen, brett och tungt på den lokala botten – men
tunt där emellan, i den regionala mitten.
Ansvaret för den regionala utvecklingen har tidigare legat på staten genom att respektive länsstyrelse haft ansvaret för länets utveckling. Med hjälp
av en aktiv regionalpolitik strävade staten under
efterkrigstiden efter att skapa en balanserad utveckling mellan olika delar av landet. Det handlade inte minst om att omfördela resurser mellan
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kunskap och kompetens, stärkt företagsamhet och
ett utvecklat entreprenörskap, lokal utveckling
och attraktiva livsmiljöer samt en god servicenivå.
Den uttalade och klara målsättningen för Sverige
var att bli en fullvärdig medlem av ”Regionernas
Europa” (Andersson, et al., Engelbrektsson, 2011).
Propositionen kan sägas utgöra avslutningen på
det gradvisa skifte av svensk policy, från en omfördelande och efterfrågestyrd regionalpolitik till den
utbudsstyrda och tillväxtfrämjande regionpolitik,
som gradvis kommit att ersätta den tidigare regionalpolitiken sedan 1980-talets början. Genom att
ta tillvara varje regions särskilda fördelar skulle
den totala tillväxten stärkas.
Politiken präglades av en nyliberal logik. Den
”stagflation” som blivit följden i västvärlden till
följd av 1970-talets ekonomiska kris, indikerade
att keynesianismens efterfrågepolitik gått ur tiden
och att produktionens flaskhalsar närmast bestod
av problem i utbudet. Politiken skulle därför istället inriktas på att få bort olika flaskhalsar i produktionsleden genom olika former av stöd till producenterna. Det skulle leda till ett ökat utbud, en
ökad konkurrens och att prisnivån pressades ner.
Någonting som förväntades leda till att efterfrågan per automatik ökade.
*
Enligt den nyliberala logiken skulle landets politiska indelning i stort organiseras enligt den marknadsekonomiska logiken och bestå av ett antal
konkurrerande subjekt på olika nivåer. Detta gällde även för regioner som skulle stimuleras till att
tävla med varandra om att använda sina resurser
så effektivt som möjligt för att därmed öka sin attraktivitet och kunna dra till sig investeringsvilligt
kapital för ökad sysselsättning och tillväxt.
Denna renodlat funktionalistiska inriktning av regionpolitiken präglar EUs sammanhållningspolitik
2020, som skall uppfattas som ett gemensamt svar
på den finansiella krisen och som handlar om att
möjliggöra en ”smart, hållbar tillväxt för alla” (Europeiska kommissionen, 2010). Denna ekonomiska inriktning präglar följdriktigt också EU kommissionens och den svenska regeringens samarbete inom ramarna för den partneröverenskommelse
som ingåtts (Regeringen, 2014a). I sin strategi för
ett globalt konkurrenskraftigt Europa 2020 slår
kommissionen nämligen fast den utvecklingsväg
och ekonomiska politik som skall gälla för de olika
medlemsländerna.

olika regioner och genom industrietableringar
skapa ekonomisk tillväxt i delar av landet som
drabbats av utflyttning och arbetslöshet (Gren,
2002).
Under många år, från i mitten på 1960-talet då regionalpolitiken blev till ett formellt och självständigt politikområde, och fram till i början av
1980-talet, formulerades regionalpolitiken med
målsättning att:
”skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling och att ge människor tillgång till arbete, service
och god miljö oavsett var de bor i landet” (Regeringens
prop.1984/85:115, s.8)

Därefter inleddes en förändring av regionalpolitiken i en mer decentraliserad riktning (Johansson i
Mitander et al., 2013, Stegman, 2014)). Den pågående samhällsomdaningen, med en allt intensivare globalisering, hade inte bara förändrat nationalstatens möjligheter att föra en nationell industri- och sysselsättningspolitik. Dess förutsättningar att driva en omfördelande regionalpolitik hade
också förändrats. Detta förhållande formulerades
på följande sätt i regeringens proposition:
”En sådan omvandling har länge framstått som önskvärd
mot bakgrund bland annat av att tillväxten i ekonomin har
avtagit och att det därför blivit svårare att omfördela industriell verksamhet mellan olika delar av landet i syfte att
förbättra den regionala balansen”. (Regeringens prop.
1984/85:115, s. 9)

På 1990-talet inleddes därefter också ett skifte i synen på vilken aktör som ska ha ansvar för länets
utveckling. En viktig orsak till detta skifte var Sveriges medlemskap i EU och de krav som där ställdes för att få tillgång till de olika strukturfonderna
(Stegman, 2014). År 2001 lämnade regeringen en
proposition till riksdagen och med den introducerades ett nytt politikområde kallat regional utvecklingspolitik (prop. 2001/02:4). Gradvis hade
den svenska regionalpolitiken omvandlats till en
mer självständig regionpolitik där de svenska
landstingen och regionerna fått en allt viktigare
roll i angelägna utvecklingsfrågor som kompetensförsörjning, infrastruktur, kollektivtrafik och kultur (Tillväxtanalys, 2012).
Grunden utgjordes av de regionala tillväxtprogrammen. Olika tillväxtfrämjande åtgärder utarbetades under ledning av länsstyrelserna och finansierades delvis med hjälp av de europeiska
strukturfonderna. Syftet var enligt propositionen
att uppnå starkare regioner och kommuner, ökad
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Box II:1:5 Svenskt medlemskap i EU
ar till beslut som fattats inom EU. Enligt siffror från EU
berör omkring 70 % av den lagstiftning som EU beslutar
om regional och kommunalnivå i de olika medlemsländerna. Sveriges Kommuner och Landsting har beräknat
att 60 procent av de frågor som tas upp på mötena i kommunfullmäktige påverkas av beslut som EU har fattat.
Framför allt har det svenska medlemskapet i EU (med sin
strävan efter ett övernationellt samarbete uppbyggd på
ett Regionernas Europa) kommit att få ett mycket stort
inflytande över den svenska regionalpolitiken. I början
av 2000-talet medförde detta en övergång till en regional
utvecklingspolitik där regionerna själva, med visst stöd
från EU:s strukturfonder, fick ta ansvar för regionens konkurrenskraft och tillväxt. Staten tonade ner sin roll i regionpolitikens utformning och genomförande. Ytterligare ett politikområde som starkt påverkats av EU medlemskapet handlar om medlemsländernas samarbete inom
utrikes- och säkerhetspolitiken. Även om de olika medlemsländerna har vetorätt, fattar det Europeiska rådet
och Ministerrådet besluten. Därtill kommer att EU fattar
självständigt beslut om en gemensam handelspolitik
gentemot omvärlden. Detta har gradvis också kommit att
påverka kompassriktningen för det svenska biståndet och
det internationella utvecklingssamarbetet. Från en strävan efter att bidra till en bättre värld (Svensk Politik för
Global Utveckling 2003) handlar det nu mer om en politik som i enlighet med EU:s politik (Global Europe, 2006,
2008) skall arbeta för att den européiska unionens medlemsländer skall klara sig bättre i världen. Liksom tidigare, under den koloniala epoken, handlar det, såsom det
formuleras i Global Europe om att tillgodose näringslivets behov av råvaror och avsättningsmarknader för sin
produktion (Global Europe, 2006, 2008).

Sveriges medlemskap i EU avgjordes i en folkomröstning
år 1994 då 52.3 % röstade för ett medlemskap. Majoriteten av den svenska befolkningen ansåg att Sverige var en
naturlig del av Europa, att svenskt näringsliv var helt beroende av tillgång till europeiska avsättningsmarknader
(som svarade för 70 % av vår export) och att Sverige hade
all anledning att aktivt vara med och påverka den Europeiska Unionens politik – inte minst gentemot omvärlden.
Flera menade därtill att ett förstärkt samarbete inom EU
var den enda möjligheten för att öka det politiska manöver
utrymmet och stärka det demokratiska inflytandet gentemot de transnationella företagens och marknadens ökade maktinnehav. Frågan om suveränitet, risken för växande demokratiska underskott och minskat utrymme för
svensk ekonomisk politik utgjorde stora bekymmer för de
politiska krafter som var tveksamma till ett EU-medlemskap.
Dessa farhågor var också en av anledningarna till att Sverige valde att senare ställa sig utanför valutasamarbetet
med den Europeiska Monetära Unionen (EMU) efter en
ny folkomröstning 2003 där en klar majoritet (över 55 %)
avvisade ett sådant förslag.
*
Trots att det är över 20 år sedan Sverige gick med i EU
saknas tillräcklig forskning för att kunna avgöra hur
svenskt medlemskap påverkat inriktningen på EUs politik, eller för den delen hur EU påverkat inriktningen av
den svenska politiken. Vad vi vet är att de olika fördrag
som över åren ingåtts bland EUs medlemsländer, inte
minst nu senast genom Lissabonfördraget från år 2009,
kommit att överföra allt mer makt till EUs olika institutioner. Även om att den så kallade subsidiaritetsprincipen
föreskriver att beslut inom EU ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, beräknas över en tredjedel av alla ärenden som behandlas av svensk riksdag ha klara koppling-

genom en större och mer diversifierad arbetsmarknad som kan dra till sig utländska investeringar och kreativ arbetskraft för att öka innovationsförmågan och säkerställa fortsatt ekonomisk
tillväxt. Det senare anses inte minst viktigt för att
upprätthålla sysselsättning, skattebasen och därmed fortsatt finansiering av välfärden. Det europeiska samarbetet spelar således en mycket stor
roll för de dominerande uppfattningar som växer
fram, sprids och präglar medlemsländerna när det
gäller vilken politisk och ekonomisk färdriktning
som står till buds, nationellt, regionalt och lokalt
för att hävda sig inom den Globala Politiska Ekonomin så bra som möjligt.
Det faktum, att de allra flesta av landets kommu-

EU:s sammanhållningspolitik EU 2020 fortplantar
sig sedan ner till kommunal nivå i Sverige genom
dels den svenska regeringens nationella strategi
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020 (Regeringen, 2015b) och dels genom de
olika regionala utvecklings- och strategiplaner
som svenska regioner och landsting tar fram utifrån denna nationella strategi.
*
Dessa utvecklings- och strategiplaner ligger sedan
i sin tur till grund för de utvecklings- och tillväxtplaner som utarbetas fram på kommunal nivå. Här
finns förklaringen till att de allra flesta svenska
kommuner så starkt betonar vikten av befolkningstillväxt liksom av att förbättra sin konkurrenskraft
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att säkerställa vården på egen hand till följd av avfolkning och minskat skatteunderlag. Utredningen
presenterades i början av 2016 och föreslog utifrån
den samverkan som redan idag fanns mellan olika
län att minska det nuvarande antalet regioner och
istället skapa sex stycken jämnstarka regioner med
ungefär lika många invånare. Målet med regionombildningen var att underlätta samordning,
minska byråkratin och förbättra effektiviteten inom
den offentliga sektorn, framför allt inom vården.
*
På flera håll i landet blev oron stor för att de egna
länen skulle påverkas negativt av att slås samman
med andra, angränsade regioner. Till följd av att
många människor befarade att sjukvården skulle
bli sämre, det lokala inflytandet minska och den
regionala identiteten gå förlorad kunde regeringen inte uppbåda ett tillräckligt politiskt stöd för att
kunna genomföra förslaget. Tillsvidare begränsas
reformarbetet till att fortsätta med att förbättra
samordning mellan olika statliga myndigheter.
Frågan om regionindelning berör ytterst maktfördelning mellan stat och självstyrande regioner. I
takt med att alltmer makt, genom den ekonomiska
egendynamiken, med stor sannolikhet kommer att
överföras till regionerna, förväntas intresset för
storregioner över tid emellertid att växa tillräckligt mycket för att någon form av regional omorganisation skall visa sig politiskt görbar.

ner präglas av liknande mantran när det gäller
strävan efter största möjliga tillväxt, innovation,
kreativitet och attraktivitet, har medfört att forskningslitteraturen talar om det postpolitiska tillstånd som präglar kommunal förvaltning. Strategierna utgår ifrån att det inte finns någon annan
väg för att möta de utmaningar som följer med den
pågående samhällsutvecklingen och avstår ifrån
att diskutera de målkonflikter som föreligger mellan den hållbara utvecklingens ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella dimensioner.
*
Denna post-demokratiska utveckling förklaras av
den tilltagande svårigheten att med politiska
medel påverka privat resursallokering i syfte att
åstadkomma en jämnare fördelning. Regionpolitikens behov av samfinansiering, så kallat offentligt-privat partnerskap, och nätverksstyrningen
har medfört en ny form av förhandlingsekonomi
som stängt utrymmet för demokratisk insyn och
alternativa prioriteringar (Mitander et al., 2013).
Landsbygdens problematik och risken för att landet håller på att glida isär har därmed ännu inte
utvecklats till någon stor politisk fråga eller partipolitisk strid. För att emellertid stämma i bäcken
beslöt regeringen (juli 2015) att utreda förutsättningarna för att förbättra sammanhållningen i landet genom att tillsätta en ny regionutredning. Flera av dagens län ansågs inte klara av utmaningen

Box II:1:6 Storstadsregionernas ökade betydelse
ningen i glesbygden minskat med 20 %. Enligt Boverkets
prognoser för utvecklingen fram till år 2025 kommer detta att hålla i sig. Alltfler människor kommer att bosätta sig
i storstadsregionernas pendlingsorter. Här kommer behovet av nya bostäder att fördubblas. För att minska belastningen på mer omland och istället effektivisera redan
ianspråktagen mark och infrastruktur, har intresset för
förtätning markant ökat. Den omgivande landsbygden
som ligger inom pendlingsavstånd kommer att kunna se
fram emot en ökning av befolkningen medan befolkningen i glesbygden och i mindre orter utanför pendlingsavståndet kommer att minska.
Östgötaregionen aspirerar på att kunna komma att utgöra en fjärde storstadsregion. I Linköping och Norrköping har man sedan länge satsat på en ökad samverkan
mellan städerna för att förbättra förutsättningarna för
ekonomisk tillväxt och en väl fungerande arbetsmarknad.
Det har visat sig att städerna, till följd av globaliseringen,
allt mindre konkurrerar med varandra utan alltmer  »

Ungefär 70 % av befolkningstillväxten har under senaste
två decennier skett i de tre storstadsregionerna, Malmö,
Göteborg och Stockholm (SCB 2014). Den faktiska utvecklingen stämmer väl överens med teoribildningen
inom den nya ekonomiska geografin. Tillväxten sker där
företagskluster växer fram och kluster växer framför allt
fram där tillräckligt stora arbets- och avsättningsmarknader finns. Storstadsregioner utgör därför med sin storlek och sin mångfald miljöer med särskilt goda tillväxtförutsättningar.
Skåneregionen skiljer sig åt från såväl Stockholms- som
Västra Götalandsregionen. De två förstnämnda är sk monocentriska regioner där Stockholm och Göteborg är viktiga centralorter som svarar för en övervägande del av
regionens produktionsvärde. Skåneregionen är mer multicentrisk genom sina tre centralorter; Malmö, Helsingborg och Lund.
Statistik från Statistiska Centralbyrån visar på att förortskommunerna vuxit särskilt snabbt medan befolk-
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Funktionell utvecklingsstrategi

» med företag i regioner utanför Sverige. Genomförandet
av Ostlänken med tillhörande höghastighetsbana som
förbinder regionen med kontinenten utgör härvidlag viktiga inslag för att stärka konkurrenskraften och för att
attrahera såväl investeringar som arbetskraft till att söka
sig till regionen.
Samtidigt har forskningen under senare år visat på hur
växande skillnader i levnadsvillkor och livsvillkor i urbana miljöer medfört sociala spänningar och oro som hotar
social stabilitet och hållbarhet (Sernhede & Johansson
2006, Thörn och Holgersson 2014, Holgersson 2017,
Åberg 2017).De negativa effekterna som den marknadsstyrda urbaniseringen kommit att medföra för den hållbara utvecklingen uppmärksammats också av urbaniseringens starka förespråkare (Florida, 2017). De ser emellertid att lösningen på de utmaningar som präglar världen när det gäller att säkerställa en hållbar utveckling,
står att finna i finna i mer urbanisering, och inte mindre.
De urbana förespråkarna menar samtidigt att den ekologiska hållbarheten emellertid ställer krav på betydande
satsningar i infrastruktur som medger tätare och grönare
städer. För att komma tillrätta med den urbana sociala
hållbarheten efterlyses en nationell stadspolitik med en
rad olika statliga stödåtgärder för att minska inkomstklyftor och möjliggöra subventionering av boendekostnaderna. Även om den nyliberala marknadsstyrda urbaniseringen ifrågasätts, och krav framförs på statlig reglering
av marknadskrafterna, förs diskussionen helt och hållet
inom ramarna för det funktionella utvecklingstänkandet
med ytterst begränsat utrymme för såväl frågan om medborgarnas delaktighet som frågan om relationen och
sambanden mellan stad och land.

De exempel på stadsregioners olika utvecklingsmöjligheter som diskuteras inom den nya ekonomiska geografin
knyter på olika sätt an till tidigare mer nationellt inriktade utvecklingsteorier. Utvecklingsforskningen brukar
härvidlag skilja på ett funktionellt och ett territoriellt förhållningssätt (Friedman & Weaver, 1979, Friedman,
1992). Det funktionella förhållningssättet innebär att
man ser utveckling som en fråga om ekonomisk tillväxt
och som man därtill mäter i sammanlagda termer på aggregerad nivå. Kunskapsstaden organiseras exempelvis
funktionellt för att bli till en nod i det globala nätverk där
kortsiktig ekonomisk tillväxt prioriteras (Harvey, 2003).
För att upprätthålla sin externa legitimitet hos globala
aktörer har staten samtidigt tvingats avhända sig stora
delar av sin förmåga att omfördela de resurser som den
funktionella och vertikala produktionsprocessen skapar.
Problemet är att när statens omfördelningsförmåga upphör så tenderar den funktionella utvecklingsstrategin att
bli exkluderande. Förklaringen till detta är bland annat
nödvändigheten av att använda den funktionella strategins överskott till fortsatta investeringar för bibehållen
konkurrens- och attraktionskraft istället för till investeringar för social hållbarhet (Harvey, 2006, Nilsson, Wadeskog, Hök & Sanandaji, 2015). Framväxten av de globala förädlingskedjorna har gett upphov till en förstärkt
ojämn utveckling mellan olika geografiska områden. Det
är inte alla platser som kan mobilisera de resurser som
krävs för att bli till en länk i dessa förädlingskedjor.
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länge kollektivavtalen gäller. Denna fredsplikt utgör en av de fundamentala grunderna i den svenska modellen men de centrala förhandlingar på vilka den bygger reducerar samtidigt utrymmet för
lokala aktioner och missnöjesyttringar med rådande arbetsförhållanden. Fackföreningarnas uppgift
blev att samordna lönekraven så att löneutvecklingen inte översteg den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen i landet. Arbetsgivarna å sin
sida förband sig genom ingångna avtal att respektera arbetsrätten och anställningstryggheten.
På samma sätt som Erik Dahméns ”utvecklingsblock” blev viktiga ekonomiska inslag för industrilokaliseringen och för de svenska nationella produktionssystemens inbördes länkeffekter, blev
Rehn-Meidners solidariska lönepolitik, vilken
präglade den ekonomiska politiken under 1950och 1960-talet, på motsvarande sätt lika viktig för
den strukturomvandling som låg till grund för den
svenska modellen och efterkrigstidens uppbyggnad av det svenska välfärdssamhället. Den solidariska lönepolitiken gjorde det möjligt att konkurrensutsätta den inhemska industrin, lägga ner
dess olönsamma delar för att istället slussa resurserna till innovations- och tillväxtbranscher. Arbetskraftens rörlighet skulle underlättas genom en
väl tilltagen arbetslöshetsersättning som det gick
att leva på tills nya jobb skapats eller blivit tillgängliga genom arbetskraftens omskolning. Den
betydelse som rådande geopolitiska förhållanden
och det kalla kriget hade för att överenskommelsen skulle komma till stånd skall, som vi tidigare
diskuterat, inte underskattas, speciellt inte i Sverige med sin geografiska närhet till dåvarande Sovjetunionen.
Den produktionsinriktning, med sin specialiserade tillverkning i stora serier och sitt stora beroende av exportmarknader, som så framgångsrikt
legat till grund för den svenska modellens framväxt kom, över tid, också att bära på fröet till den
svenska modellens undergång. Den tilltagande internationaliseringen och utrikeshandelns ökande
vikt gjorde det allt svårare för landets regering att
genomföra en självständig ekonomisk politik. De
delar av de nationella produktionssystemen som
bedömts livskraftiga kom över tid att införlivas i de
globala produktionsnätverken.
Detta blev speciellt märkbart för Sverige, som till
sin befolkningsmängd har störst antal transnationella företag i världen, när dessa företag i tilltagan-

Visionen som socialdemokratin tog fram för det
svenska välfärdssamhället byggde på Fordismen
och den förbättrade materiella levnadsstandarden
som dess kombination av massproduktion och
masskonsumtion kunde erbjuda under förutsättning att en omfördelande välfärdstat kunde tillåtas växa fram.
Den svenska modellen, och de förhållanden som
förklarar såväl dess framväxt som dess nedgång
och fall, utgör viktiga utgångspunkter för en diskussion kring framtidens välfärd. Synen på arbetet
som produktionsfaktor blir då inte minst viktig.
Mänskligt arbete ligger till grund för löner och vinster. Lönernas storlek bestämmer människors köpkraft och efterfrågan. Efterfrågan påverkar investeringsviljan och därmed nivån på sysselsättningen. Det gör också vinsternas storlek. Därtill kommer räntan som avgör investeringars kostnad och
lönsamhet.
För varje sätt på vilken kapitalbildning ägt rum
har det funnits ett system – en regim – som har
upprätthållit dessa samband mellan löner, vinster
och räntor. Med marknadsekonomins framväxt
stärktes sambanden. Från sekelskiftet och fram till
1970-talet, under industrisamhällets och de nationella produktionssystemens storhetstid, präglades
kapitalbildningen av det fordistiska produktionssättets tydliga koppling mellan producent och
konsument. Det var en sådan koppling som låg till
grund för att parterna på den svenska arbetsmarknaden själva, utan inblandning av politiska företrädare eller av statliga myndigheter, skulle komma överens om principerna för vad som kommit
att kallas för den svenska välfärdsmodellen (Saltsjöbadsavtalet 1938). Den svenska socialdemokratins vision om välfärdssamhället hade medfört att
den maktbalans som rådde mellan arbetsgivarna
och arbetarrörelsen kunde utnyttjas till att uppnå
en kompromiss mellan en vinstdriven ekonomisk
tillväxt och socialpolitiska utjämningssträvanden.
Denna kompromiss hade blivit möjlig att uppnå
genom centrala förhandlingar och ett samhällsmaskineri som lämnade lite utrymme för lokala variationer. Såväl svenska näringslivsidkare som olika
fackliga organisationer förväntades rätta in sig i
ledet och acceptera de kollektiva avtal som ingåtts.
När avtalen väl förhandlats fram och undertecknats råder fredsplikt. Strejker är inte tillåtna så
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eunderlag som bar fram välfärden minskade samtidigt som den stigande arbetslösheten inom den
privata sektorn ökade behoven av välfärdstjänster
och offentlig sektor. Den minskning i produktivitetsökning i ekonomin som automatiskt följer av
en överflyttning av arbetskraft från varuproduktion med hög produktivitetstillväxt, till tjänsteproduktion med låg produktivitetstillväxt, satte djupa
spår i svensk ekonomi.
Den finansiella krisen i början på 1900-talet kom
att utgöra vändpunkten för den svenska modellen
och det svenska välfärdssystemet. Krisens utlösande faktor förknippas med den svenska riksbankens avreglering av kredit- och kapitalmarknaden
i mitten av 1980-talet (den så kallade novemberrevolutionen 1985). Det svenska bankväsendet fick
nu möjlighet att låna ut obegränsat med pengar
enligt deras eget gottfinnande och utan riksbankens inblandning. Resultatet blev en kraftig kreditexpansion med tillhörande bubblor, främst på
fastighetsmarknaden. Krisförloppet förvärrades
av internationella spekulationer om att den svenska kronan befann sig i fritt fall. I ett försök att hålla kvar en fast växelkurs och få stopp på kapitalflykten, höjdes räntenivån upp till hela 500 % under en kort period tills marknadens krav på depreciering blev omöjlig att stå emot.
De åtstramningar som då tvingades fram för att
få bukt med utlåning i banker och finansbolag som
hade ökat med hela 100 % mellan 1986 – 1989 kom
att medföra stora effekter för tillgången till de
svenska trygghets- och välfärdssystemen. De nedskärningar som ansågs nödvändiga för att återställa den makroekonomiska balansen mellan statens
utgifter och inkomster visade sig komma att utgöra en viktig drivkraft bakom den ökade lönespridningen och de växande inkomstklyftorna.

de utsträckning började förlägga delar av sin tillverkning utomlands. Den avreglering av kapitalmarknaderna, som de globala produktionsnätverken tvingade fram, medförde en förstärkt finansialisering av svensk ekonomi genom företagens ökade möjligheter till internprissättning och kapitalflykt, samtidigt som det ytterligare reducerade förutsättningarna för en nationell ekonomisk politik.
Därmed förändrades såväl den svenska välfärdsmodellens politiska grund som dess ekonomiska
förutsättningar.
Den efterfrågan som i västvärlden lagt grund för
efterkrigstidens rekordhöga ekonomiska tillväxt
klingade av en bit in på sjuttiotalet. Många hade
skaffat sig bättre bostad med tillgång till varmt
och kallt vatten, TV, kylskåp och bil. Även om efterfrågan på tjänster ökade kraftigt, inte minst
inom den privata sektorn som en följd av tillverkningsindustrins allt större användning av högteknologi, var produktiviteten här mindre.
För Sveriges del, med sin internationaliserade
ekonomi, medförde detta under perioden 19741990 en lägre industriell produktionstillväxt än i
övriga länder i OECD-området. Svenska transnationella företag förlade tio gånger mer av sin expansion utanför landets gränser med en kraftig avindustrialisering i Sverige som följd. Anledningen
stod inte enbart att finna i önskan att utnyttja billig
arbetskraft eller minskade transportkostnader till
nyupptäckta avsättningsmarknader. En ytterligare
anledning enligt näringslivet var att den formella
utbildningsnivån hos de anställda i svensk industri
inom vissa områden visade sig lägre än de industrianställdas i andra länder (Boston Consulting
Group, 1979).
Den ekonomiska tillväxten planade ut, det skatt-

Box II:1:7 Finansiella kriser
da systemet. De åtgärder som vidtas för att hantera krisen
medför i sin tur oftast en lågkonjunktur som särskilt
drabbar de delar av befolkningen som har minst resurser
och som är mest utsatta. Ekonomiska åtstramningar, med
tillhörande nedskärningar i välfärdssystemen och offentlig sektor, utgör nämligen standardrecept.

Riskerna för finansiella kriser har ökat med ekonomins
finansialisering och de ökade möjligheterna att tjäna
pengar på pengar. Kriserna uppstår i regel som en följd
av en alltför expansiv kreditgivning som tillfälligt ökar
efterfrågan och skapar olika typer av ekonomiska bubblor (fastighetsbubblor är ett känt exempel). Utlåning med
bristfällig säkerhet leder till inställda betalningar, priserna rasar, bubblorna spricker och bankväsendet hotas av
kollaps. Staten tvingas att med hjälp av skattebetalarnas
pengar täcka upp för bankväsendets förluster för att räd-

Den finansiella kris som lamslog svensk ekonomi i början av 1990-talet utgör inget undantag. Det är en vedertagen uppfattning att denna finansiella kris, liksom de »
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kalt under hösten 2008. Till följd av Sveriges stora internationella beroende kom krisen för den amerikanska
banksektorn att snabbt sprida sig till svensk ekonomi.
Detta till skillnad från i Sydeuropa (exempelvis, Spanien,
Portugal och Grekland) där det skulle dröja fram till 2010
innan den finansiella krisen blev ordentligt kännbar även
här.

» flesta andra, skall betraktas som en hemmalagad svensk
kris (de Vylder, 2009). Inblandade aktörer och politiska
beslutsfattare har olika uppfattningar om det var rätt eller fel att avreglera den svenska kreditmarknaden. Några
söker syndabockar till att det blev som det blev (Carlsson,
2003, Dennis, 1998, Feldt, 1991). En mer sannolik förklaring till avregleringen skall sökas mot bakgrund av Sveriges internationella beroende och strävan efter att öka
de svenska företagens internationella konkurrenskraft.
De globalt verkande svenska transnationella företagen
hade genom sina dotterbolag spridda över världen redan
tillgång till oreglerade valutamarknader, med minskade
transaktionskostnader som följd. Genom en flexibel internprissättning kunde de undvika såväl valutakontroll
som att välja land efter mest fördelaktig skatteuppbäring.
Det nationella regelverket för internationella affärstransaktioner drabbade därför framför allt de svenska småföretagen som förlorade värdefull konkurrenskraft. Avregleringen av den svenska kapital- och kreditmarknaden
skall därför ses som den svenska riksbankens anpassning
till en redan existerande verklighet och som ett villkor för
att kunna erbjuda det svenska näringslivets mångfald någorlunda jämlika konkurrensförhållanden. Det gäller inte
minst för det ökande antalet svenska småföretag som
hade blivit alltmer beroende av tillgång till internationella avsättningsmarknader.

Under det första kvartalet 2009 föll BNP för svensk del
med hela 6,5 % vilket var betydligt mer än för hela OECD
området. Värdet på exporten sjönk med 16 %. Omkring
70 000 industriarbeten gick förlorade. Speciellt hårt
drabbades den svenska fordonsindustrin till följd av att
viktiga delar av den amerikanska marknaden försvann.
Till skillnad från 1990-talets finansiella kris, som handlade om en för stor och osäker utlåningsverksamhet och
som för att åtgärdas krävde en mer restriktiv penningpolitik, tog sig 2008-års finansiella kris i Sverige främst uttryck i en för låg efterfrågan. För att hantera krisen krävdes en mer expansiv finanspolitik. Den svenska Riksbanken agerade snabbt med viktiga åtgärdspaket. Räntenivån sänktes dramatiskt redan under hösten 2008 och utlåningen till bankerna ökade med över 450 miljarder
kronor. Under första halvåret 2009 fortsatte Riksbanken
att förse de svenska affärsbankerna med extra likviditet
för att undvika en kreditkollaps. Genom dessa stimulanspaket lyckades Sverige liksom Tyskland hantera krisen
och förhindra en finansiell härdsmälta. För svensk del
kom det över tid emellertid snart att visa sig att resultaten
av den förda ekonomiska politiken till stora delar varit en
chimär. Återhämtningen av den ekonomiska tillväxten
berodde inte i första hand på ökad produktion av varor
och tjänster utan framför allt på hushållens ökade skuldsättning. Tillgången till krediter och en fortsatt låg räntenivå drev upp efterfrågan och prisbilden på den svenska bostadsmarknaden. Som en följd av utvecklingen ligger Stockholm numera tvåa på listan av städer i världen
där bostadsbubblan anses som mest uppblåst (Belfrage
& Kallifatides, 2017, UBS, 2017).

Som redogjordes för i forskarskriftens första del drevs
den finansiella krisen 2008, till skillnad från 1990-talets
finansiella kris, fram av en alltför kraftig utlåning i USA.
Det ekonomiska läget i Sverige vid den finansiella krisens
utbrott år 2008 var gott. Till skillnad från många andra
europeiska länder uppvisade såväl svensk bytesbalans
som statsbudget ett överskott. Marknadsutsikterna för finans- och fastighetsbolag bedömdes goda. De svenska
huspriserna hade fortsatt att stiga under 00-talets första
hälft. Även om ränteläget var högt lånade man som aldrig
förr. Banksystemets handlingskraft och krishanteringsförmåga, som byggde på erfarenheterna från 1990-talets
kriser, upplevdes betryggande. Läget förändrades radi-

Välfärdens framtida finansieringsproblem

regionutvecklingspolitik nämligen att lösningen
på glesbygdens problem med en minskande befolkning består av innovativ lokal tillväxtpolitik.
De saknar evidens för att satsningar på marknadsföring genom exempelvis resurser till olika kommunala flaggskeppsprojekt lönar sig. Inte heller
anser de troligt att kommunsammanläggningar leder till besparingar för glesbygdskommuner – avstånden är ofta för stora. Rapporten varnar för att
behovet av inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag till krympande landsbygdskommuner därför
kommer att öka ytterligare.

SNS Konjunkturrådsrapport 2019 diskuterar den
svenska kommunmodellens förutsättningar att
möta framtidens utmaningar. Rapporten visar på
att kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget kraftigt kommer att försämras
inom den närmaste framtiden. En åldrande befolkning gör att efterfrågan på omsorgstjänster
ökar, samtidigt som allt färre yrkesverksamma ska
försörja allt fler personer som inte arbetar.
Rapportförfattarna ställer sig tveksamma till den
förhoppning som utgör grundbulten i regeringens
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Hushållens konsumtion fortsätter att öka med omkring 0,7 % per år och uppgick till 1 978 miljarder
kronor under 2017 (Roos, 2018). Detta skall jämföras med den offentliga sektorns utgifter för välfärd
(skola, vård och omsorg plus offentliga transferer
ingar arbetslöshetsförsäkring, sjukersättning och
försörjningsstöd) som uppgick till 1500 miljarder
kronor (motsvarar ungefär 40 % av BNP). Den
offentliga sektorns välfärdsutgifter ökar något
långsammare än den privata konsumtionen (Carlgren, 2018).
*
De utmaningar som välfärden står inför handlar
således inte ytterst om huruvida vi har råd med
välfärden eller inte. Den framtida finansieringen
av svensk välfärd är främst en fråga om fördelnings- och skattepolitik. Den kraftigt ökande
ojämlikhet när det gäller fördelning av disponibla
inkomster, som blivit märkbar under de senaste
åren också i ett så jämlikt land som Sverige, återspeglar utvecklingen av den globala ojämlikheten
som redogjorts för i forskarskriftens första del.
Den internationella forskningen visar härvidlag
entydigt på skattepolitikens betydelse (Stiglitz,
2018). Det gäller också för Sverige. Två tredjedelar
(60 %) av den ekonomiska ojämlikheten beror på
politiska beslut om minskade skatter och sänkta
nivåer i bidragssystemen. En tredjedel beror på
ökad ojämlikhet i löner (Therborn, 2018). Därtill
handlar det om att komma tillrätta med skattflykten till olika skatteparadis som är omfattande. Enligt Skattemyndigheternas beräkningar uppgick
de till omkring 43 miljarder 2017. Det motsvarar
det sammanlagda finansieringsgap som svenska
kommuner riskerar att ställas inför under 2030-talet som en följd av ökade skillnader i kommunernas sammanlagda inkomster och utgifter.
*
Som jag skall återkommas till och utveckla mer i
detalj i forskarskriftens tredje del kan det politiska
utrymmet för en mer jämlik skatte- och fördelningspolitik på goda grunder förväntas öka i framtiden. Det handlar inte nödvändigtvis om förbättrad skattemoral eller om etiska övervägande utan
mer om upplysta egenintressen hos de mer välbeställda och om ökad medvetenhet om de ömsesidiga sambanden som råder mellan ekonomisk tillväxt och välfärd.
Det svenska näringslivets allt större konkurrensutsatthet ökar nämligen kraven på arbetskraftens

På lång sikt kan förbättrad hälsa och förlängt
arbetsliv motverka kostnadstrycket som följer av
en åldrande befolkning. Men under de kommande
två decennierna ökar behoven så pass snabbt att
det behövs ytterligare sätt att stärka välfärdens finansiering. Rapportförfattarna menar att alldeles
oavsett de effektivitetsvinster som ökad kommunal samverkan inom välfärdsområdet, i kombination med ökad användning av digitala och tekniska
hjälpmedel, kan tänkas medföra måste det nuvar
ande kommunala skatteutjämningssystemet byggas
med skattefinansierad geografisk kompensation.
*
SOM-institutets undersökningar vid Göteborgs
Universitet visar entydigt på det svenska folkets
stora stöd för välfärdssektorn och på deras vilja till
fortsatt skattefinansiering. Stödet går över parti
gränserna. Argumentet, som ibland förekommer
i den allmänna debatten, att en allt hårdare konkurrens från omvärlden och de ökade möjligheter
som globaliseringen medger för skatteflykt och till
att flytta produktion till låglöneländer tvingar
Sverige att anpassa skattetryck till omvärldens,
kan ifrågasättas. Snarare visar forskningen på att
relativt höga skatter är en förutsättning för en rad
fundamentala samhällsfunktioner, som utbildning
och sjukvård, och som snarare ökar den internatio
nella konkurrenskraften (Besley & Persson, 2013).
Som redogjorts för visar också en rad rapporter
under senare år (senast ifrån Finanspolitiska rådet
2012, Finansdepartementet 2013, Konjunkturrådet
2014) att skattesystemets nuvarande utformning
ännu så länge relativt väl klarar av att finansiera
de utgifter som följer med en åldrande befolkning
med nuvarande nivå på välfärdstjänster (vård,
skola och omsorg). Samtidigt är det emellertid
ingen som kan ge svar på frågan huruvida efterfrågan på välfärdstjänster kommer att kunna hålla
jämna steg med den framtida produktivitetsutvecklingen, skattebenägenheten och socialförsäkringarnas omfattning.
*
Debatten kring huruvida Sverige i framtiden verkligen har råd med att säkerställa välfärden kan
tyckas märklig med tanke på att Sverige som helhet är rikare än någonsin. Som tidigare diskuterats
har genomsnittssvensken under de senaste decennierna upplevt en förbättrad materiell standard.
Enligt SCB (2019) har den ekonomiska standarden
per hushåll i genomsnitt ökat med 13 % sedan 2011.
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beslut kommer att krävas när det gäller frågan om
hur välfärden skall organiseras, vem som skall
vara utförare och vilken typ av välfärdstjänster
som måste tillhandahållas för att produktivitetsutvecklingens möjligheter skall kunna tillvaratas så
väl som möjligt?
I samband med att jag i forskarskriftens tredje del
tar upp frågan om politiskt manöverutrymme och
politiska krafter för att via en förändrad skattepolitik för att finansiera den framtida välfärden skall
jag också få anledning att återkomma till de synvändor som behöver göras för att värna demokratin och stärka den sociala hållbarheten. I nästa kapitel skall jag först belysa den ojämna utvecklingens effekter när det gäller den demokratiska utvecklingen och den sociala hållbarhetens förutsättningar på nationell och lokal nivå.

anpassningsförmåga och förändringsbenägenhet,
vilket påverkar trygghetssystemens utformning. I
forskningsstudiens kommande delar skall vi återkomma till den betydelse som en social investeringspolitik kan tänkas spela härvidlag, för att
fungera som stötdämpare och fånga upp oönskade
störningar. Erfarenheterna från fackföreningsrörelsen runt om i världen, inte minst i Europa, visar
på att det är frånvaron av liknande stötdämpare
och försäkringsskydd som skapar främlingsfientlighet och krav på protektionistiska åtgärder.
De viktiga framtida politiska frågorna handlar
därför snarare om hur det svenska generella välfärdssystemet skall utformas för att, mot bakgrund av den pågående samhällsomdaningen med
dess ökade social heterogenitet och polarisering,
verkligen skall nå fram till de grupper som är i bäst
behov av olika former av finansiellt stöd. Politiska
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2. Den samhälleliga sammanhållningen utmanas
storlek, vilket gjorde pendlingsavstånd avgörande
för städers attraktivitet som investeringsort.
Landsbygden uppfattades som en viktig leverantör
av råvaror, livsmedel och energi.
Teoribildningen visade på att en levande landsbygd framför allt behövdes för människors livskvalitet. Människan har alltid haft en speciell relation
till jorden. Den hade möjliggjort hennes överlevnad och format hennes kulturer. Vår tids nätverkssamhälle, med sina globala förgreningar och möjligheter till vardagsliv på olika platser, förstärkte
människors behov av natur, rekreation och lokal
förankring. På samma sätt påvisade teoribildningen att landsbygden behövde sina kärnstäder och
dess kollektiva nyttigheter i form av arbetstillfällen och institutioner för utbildning, hälsovård och
kultur. Det fanns alltså ett ömsesidigt beroende
och samband mellan landsbygd och stad som teoribildningen ansåg det viktigt att uppmärksamma.
*
I verkligheten har den marknadsstyrda utvecklingen medfört att stad och landsbygd alltmer kommit
att glida isär. Den stagnerande utvecklingen på
landsbygden har medfört att Sverige numera är
det land i Europa som har lägst nationell självförsörjningsgrad när det gäller baslivsmedel. Även
om statistiken är bristfällig visar beräkningar från
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Lantmännens Riksförbund (LRF) att omkring 50 % av
de livsmedel som för närvarande konsumeras i
landet importeras från utlandet. Därtill kommer
att den övervägande delen av den livsmedelsproduktion som äger rum i landet är helt beroende av
fossila bränslen genom användningen av bekämpnings- och gödningsmedel samt drivmedel för
jordbruksmaskiner. Transportarbetets negativa
miljöpåverkan och den framtida bristen på fossila
bränslen i form av olja, gör att detta förhållande
vare sig är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart.
Jordbrukets minskande betydelse utgör en viktig

Dynamiken i efterkrigstidens politiska ekonomi
och framväxten av den nya ekonomiska geografin
har ställt Sverige i en helt ny situation. Den ökade
mångfald och sociala polarisering som hör samhällsutvecklingen till utsätter den sociala samman
hållningen för svåra lokala påfrestningar. Den förändrade regionalpolitiken har förstärkt den ojämna utvecklingen mellan landets olika delar. Inkomstoch hälsoklyftorna mellan stad och land har ökat.
Den ojämna utvecklingen återspeglar sig också
inom städer mellan stadsdelar och bostadsområden. Det sociala kontraktet luckras upp och det
civila samhället tudelas. Bristen på politisk representation, minskade möjligheter att göra sin röst
hörd och känna sig behövd ökar frustration och
utrymme för våldsbejakande extermism. Liksom
i världen i övrigt befinner sig många svenska stora
och medelstora städer i ett spänningsfält mellan
att å ena sidan kunna utgöra en viktig nod och
motor för en hållbar utveckling och å den andra
sidan riskera att förvandlas till ett slagfält för
sociala konflikter.
*
Produktionssystemens förändring, nationalstatens
minskade och storstadsregionernas ökade roll, har
präglat svensk ekonomisk politik under flera decen
nier (Gunnarsson, 1980). Marknadsstyrningens
ökade betydelse, på den omfördelande regionalpolitikens bekostnad, har förstärkt den ojämna
utvecklingen. Detta har synliggjort sårbarheten
med den nyliberala skolbildningens tilltro till den
självreglerande marknaden.
Enligt teoribildningen kring den Nya Ekonomiska
Geografin var det tänkt att produktionsnätverkens
samhällsekonomiska bidrag skulle utgöras av förstärkta samband mellan stad och land. På samma
sätt som de globala produktionssystemen behövde
sin stad skulle de enligt teorin också behöva sin
landsbygd. Såväl den lokala avsättningsmarknaden som arbetsmarknaden var beroende av en viss
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större städerna kan erbjuda, men samtidigt gärna
bo kvar på landsbygden. Det faktum att också städer drabbas av minskade skatteintäkter beroende
på att människor föredrar att bosätta sig i grannkommuner understryker behovet av att reformera
det kommunala skatteutjämningssystemet. Med
tanke på nationalstatens förändrade roll förefaller
det inte sannolikt att lösningen ligger i en statlig
skatt som fördelas nationellt utifrån kommunala
socioekonomiska kriterier (Nilsson & Nyström,
2012). Lösningen ligger snarare i en regional skatt
om än med motsvarande kriterier för regional
skatteutjämning och kommunal fördelning.

förklaring till att mer än hälften av landets kommuner idag har en mindre befolkning än vid kommunsammanslagningarna på 1970-talet. Så många
som 48 av landets 290 kommuner har färre än
8000 invånare. Det innebär som regel en åldrande
befolkning med ökade behov av välfärd parallellt
med mindre skatteintäkter.
Som tidigare diskuterats medför inte avfolkningen
av landsbygden en urbanisering i traditionell mening där folk sökte sig in till större städer. Avfolkningen medför främst att folk söker sig till arbetstillfällen som ligger i urbana regioner och närmare
städer. Många människor vill ha tillgång till vad de

Box II:2:1 Landsbygdsutredningen
på landsbygden måste värnas och stärkas” (2015:73 sid
3). Utredningen, som presenterade sina resultat i januari
2017, delade den uppfattning som kom till uttryck i direktiven, nämligen risken för att den nuvarande utvecklingen medför att landet glider isär och att detta kan få långtgående konsekvenser för människors förtroende för samhället och för demokratin (2017:1). Utredningen visar på
att såväl klimatkris som urbanisering kommer att öka
landsbygdens roll för såväl energi- som livsmedelsförsörjning. Utredningen presenterade 75 olika förslag till åtgärder för att skapa likvärdiga förutsättningar för människor
att bo och leva på landsbygden, liksom för att öka landsbygdens möjligheter att bidra till en positiv samhällsutveckling i stort.

Parallellt med regionutredningen tillsattes en utredning
för att lämna förslag till inriktningen på och utformningen av en sammanhållen politik för en långsiktig hållbar
landsbygdsutveckling (2015:73). Regeringen påminner i
sina direktiv om det faktum att en tredjedel av Sveriges
befolkning (enligt Statens Jordbruksverks definition) bor
i landsbygdskommuner och påpekar att Sveriges landsbygder och de människor som bor där är en resurs och
tillgång för hela landet (2015:73). Stad och landsbygd har
ett ömsesidigt utbyte och är beroende av varandra. ”En
förnyad politik för landsbygden behöver vara inkluderande och tydligare uppmärksamma landsbygdsbornas delaktighet i samhällsutvecklingen. Det lokala engagemang
som många gånger är avgörande för utvecklingskraften

fram ett globalt syd sida vid sida med ett globalt
nord utan territoriella gränser däremellan. Samhällsutvecklingen ställer den sociala sammanhållningen och den sociala hållbarheten inför stora
prövningar.
*
Människor har genom historien alltid strävat efter
att uppnå största möjliga säkerhet och trygghet.
Det gäller också behoven av frihet och utveckling
liksom av rättvisa. Under industrisamhället etablerades i de nordiska länderna successivt ett socialt
kontrakt där invånarna frivilligt underordnade sig
de beslut som fattades av riksdag och regering och
blev laglydiga medborgare i utbyte mot att statens
institutioner tillgodosåg dessa behov (Rothstein,
2003, Trägårdh et al 2013). Statens legitimitet och
den sociala hållbarheten grundades på denna förmåga till behovstillfredsställelse. När statens roll

Vår tids stora samhällsomdaning medför samtidigt
inte bara påfrestningar på den sociala hållbarheten på landsbygden. De senaste decenniernas utveckling har också inneburit att alltfler städer håller på att tudelas och glida isär. Många forskare
pekar på hur en tilltagande migration och strävan
efter att hantera den accelererande globaliseringen med neoliberala reformer håller på att rycka
undan mattan på det nationalstatliga välfärdssamhället (Trädgårdh 2013).
*
Produktionssystemens samtidiga behov av såväl
hög- som lågutbildad arbetskraft förstärker skillnader i levnadsvillkor och livserfarenhet också
inom städer, mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Statistiskt märks det i växande inkomstoch hälsoklyftor (Elding 2015). Den ojämna utvecklingen har medfört att det i samma stad växer
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jelivet och på möjligheten att tillvarata sina livschanser i stort.
Under industrisamhället etablerades i de nordiska
länderna successivt ett socialt kontrakt där invånarna frivilligt underordnade sig de beslut som
fattades av riksdag och regering. De blev laglydiga
medborgare i utbyte mot att statens institutioner
tillgodosåg dessa behov (Rothstein, 2003, Trägårdh et al 2013). Det gällde inte minst att underordna sig de krav på skötsamhet och ordnade levnadsförhållanden som det industriella arbetet
ställde på den enskilda arbetaren.

förändras, och en ansträngd ekonomi tvingar fram
nedskärningar i välfärdssystemen som minskar
människors möjligheter att tillgodose sina behov,
luckras det sociala kontrakt upp som utgjort det
sociala kittet och medgett social stabilitet.

Det sociala kontraktet
Människor har genom historien alltid strävat efter
att uppnå största möjliga säkerhet och trygghet.
Det gäller även behoven av frihet och utveckling
liksom behovet av rättvisa och möjlighet att påverka de beslut som inverkade på vardags- och famil-

Box II:2:2 Det sociala kontraktet
toritär envåldshärskare (Leviathan) och med sin obarmhärtiga maktutövning, skyddade deras liv och egendom
i utbyte mot att de följde den goda lag som de gemensamt
själva hade stiftat.
*
Den auktoritära envåldshärskaren Leviathans maktutövning upplevdes som legitim så länge som samhällstjänst
erna på vilka det sociala kontraktet vilade kunde tillhandahållas. Om inte så blev fallet föreställde sig Hobbes att
Leviathan kunde avsättas. Till skillnad från Hobbes menade John Locke att människor inte behövde någon auktoritär stat som upprätthöll lag och ordning utan att de
utifrån sina likartade behov med förnuftets hjälp kunde
resonera sig fram till vad som var rätt och vad som behövde göras (Locke, 1993). Medan Hobbes tankar kan tolkas
som en föregångare till vår tids välfärdsstat, blev Locke
över tid ansedd som liberalismens fader och föregångare
till vad som senare uppfattades som den ”minimala staten” med begränsade uppgifter att endast svara för rikets
inre och yttre säkerhet så att människor kunde sova tryggt
om natten (nattväktarstaten).

Föreställningen om ett samhällskontrakt bygger på idén
att människor ingår avtal med varandra om att respektera de rättigheter och skyldigheter i samhällslivet som beslutats politiskt. Det handlar om att människor ger avkall
på sin frihet i utbyte mot att staten – som fått i uppdrag
att med sitt våldsmonopol se till att överenskomna lagar
och förordningar efterföljs – garanterar människors säkerhet och trygghet samt tillhandahåller välfärdstjänster
i form av sjukvård och utbildning. Teoribildning kring det
sociala kontraktet har långa anor och kom tidigt att bli ett
viktigt inslag i den politiska moralfilosofin.
*
Upplysningsfilosoferna Thomas Hobbes (1588 – 1679) och
John Locke (1632 – 1704) var tidiga företrädare. Utifrån
sina erfarenheter från det engelska inbördeskriget 1642 – 1651
såg Hobbes människor som egoister, styrda av sina egna
intressen och där det ”naturliga tillståndet” bestod i ett
”allas krig mot alla” som gjorde livet ”vidrigt, brutalt och
kort” (Hobbes, 1968). Detta tillstånd kunde bara undvikas genom att människor frivilligt ingick ett samhällskontrakt med staten, som i sin kapacitet som suverän och auk

bibliotek läggs ner och närbutiker och bankautomater försvinner visar forskning på hur människor,
liksom tidigare under historien, istället ser sig
tvingade att tillsammans med släkt och vänner
eller utifrån andra grupptillhörigheter bygga upp
informella trygghets- och försörjningssystem i
grannskapet. Människor börjar använda sina sociala kontaktytor och nätverk till att byta tjänster
med varandra i större utsträckning än tidigare.
Inom antropologin talas det härvidlag i termer av
primärgrupper, när människor organiserar sitt
vardagsliv med hjälp av mindre och närmare stående ”vi-grupper” (Hettne 2003).

Statens legitimitet och den sociala hållbarheten
grundades på förmågan att tillgodose dessa krav.
När statens roll förändrades, och en ansträngd
ekonomi tvingade fram nedskärningar i välfärdssystemen som minskade människors möjligheter
att få dessa behov tillgodosedda, luckrades det sociala kontrakt upp som utgjorde det sociala kittet
som medgav social stabilitet. Även det civila samhällets roll och sammanhållande kraft började förändras.
*
När statens moderna institutioner inte längre når
ut till befolkningen, när barnavårdscentraler och
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och kreditsystem. De gör det möjligt för människor
att utan materiell säkerhet få tillgång till krediter
utifrån ett rotationssystem där samtliga deltagare
på olika sätt förväntas medverka så att kassan
regelbundet fylls på. Ett annat har att göra med det
informella systemets tillhandahållande av säkerhet och medborgarförsvar.
*
Men det är inte bara den informella ekonomin som
tilltar utan så gör också betydelsen av den illegala
och den svarta ekonomin. Gängbildningar blir allt
vanligare och drar i ökad utsträckning till sig unga
arbetslösa män med hopp om att såväl skaffa sig
”snabba cash” som att möta en ökad respekt från
omgivningen. Speciellt utsatta blir ungdomar.
Bristen på sysselsättning och känsla av sammanhang gör att de inte hittat andra sätt för att tillfredsställa sina grundläggande behov, bli erkända
som reellt existerande varelser, känna självrespekt
och mening med tillvaron (Stigendal, 2012). Behovet av att känna att en ”blir någon” och bli bemött
med respekt gör många gånger att en är beredd att
gå långt utanför lagens råmärken (Forkby och Liljeholm 2011). Under samtal med ungdomar som
visar intresse för att ge sig iväg till Syrien och ge
sitt stöd till Islamiska staten motiveras intresset för
resan genom motfrågan ” vem vill leva och dö som
ett problem, ett oönskat liv”?

De informella försörjnings- och trygghetssystem
som börjar växa fram inom det civila samhället tar
sig olika uttryck. Många av dem bygger på traditioner och sociala värderingar i samhällen där antingen staten har varit frånvarande eller där det
har utvecklats en stark misstro mot myndigheter
och offentliga institutioner. De informella systemens gemensamma drag är emellertid att de oftast skiljer sig från marknadsekonomins mer formella utbyten genom att bygga på en helt annan
social logik där de personliga relationerna blir mer
avgörande än förhållandet mellan utbud och efterfrågan. För tilliten till de informella försörjningsoch trygghetssystemen är det viktigt att känna till
den person som man ingår utbyte med. Överenskommelserna är oftast muntliga och bygger på
förtroende. Hedern är garanten för den ömsesidiga tilliten. Tjänster och gentjänster är en annan
garant. En hjälpande hand idag kan förväntas ge
ett utbyte imorgon. Utbytet bygger således på ett
långsiktigt förhållande mellan parterna. Många
bygger upp sin tillvaro på medverkan i dessa informella system inte bara för att de saknar tillträde
till den offentliga sektorns försörjnings- och trygghetssystem. I den miljö människor vistas förväntas
också en lojalitet mot systemet som sådant.
De informella systemen täcker en rad olika områden. Till de mest vanliga hör informella bank34

Forskning vid Malmö Högskola (Hallin, 2011, Ek,
2015) visar härvidlag på hur olika, för en utomstående ofta helt dolda, maktordningar växer fram
som reglerar tillgängligheten av och tillgången till
dessa informella trygghets- och försörjningssystem. Ofta utvecklar liknande grupper ett misstro-

ende mot dem som inte är medlemmar i gemenskapen (Harding, 2012; Hettne, 2009). De olika
grupperna utvecklar också en viss inbördes konkurrens om medborgarnas gunst och lojalitet. Det
förekommer, inte helt sällan, att sådan rivalitet
mellan grupper tar sig våldsamma uttryck.

––––––––––––
De läsare som är intresserad av att lyssna
på en muntlig framställning som knyter an
till nationalstatens förändrade roll och den
sociala sammanhållningens förutsättningar
rekommenderas att följa nedanstående länk
Videoklipp: Föreläsning II:3 – forts. Nationalstatens förändrade roll
http://bit.ly/2qzHmon som leder till en föreläsning som knyter an till detta.
––––––––––––

Civilsamhällets organisationer och rörelser

och medfinansiering av olika typer av utåtriktad
verksamhet.
*
Samtidigt som forskningen har svårt för att tillhandahålla någon entydig definition på hur det
civila samhället ska uppfattas är det uppenbart att
det inte enbart består av väl etablerade föreningar
med medlemsregister, stadgar och protokollförda
möten. Även om det är detta som normalt krävs för
att svensk lagstiftning skall uppfatta föreningen
som en juridisk person och därmed möjlighet till
att erhålla ekonomiska bidrag från stat och kommun växer det i vår tid fram en rad rörelser och
organisationer i form av spontana nätverk och
gruppgemenskaper utan en traditionell organisationsform.
Till följd av statens förändrade roll och dess
gradvisa tillbakadragande från det politiska rummet som följer med globaliseringens nya former
för samhällsstyrning har behoven av och också
utrymmet för andra privata och ideella aktörers
politiska och samhälleliga delaktighet ökat. Därtill
kommer utvecklingen inom informationsteknologin som inte bara bidragit till en ökad individualisering utan också stimulerat enskilda samhällsmedborgare att på egen hand förstärka sitt deltagande i samhällslivet och på den arena som civilsamhället utgör.

En vanlig syn på det civila samhället är att det består av ett antal föreningar inom den idéburna sektorn som verkar utan kommersiella intressen och
vars verksamhet är skilda från statens. På engelska
talar man i termer om non-profit and non-governmental organisations (NGO).
Stora delar av samhällsvetenskapen uppfattar
emellertid det civila samhället som någonting mer
än summan av enskilda (frivilliga) organisationer
och föreningar. Med det civila samhället syftar
forskningen mer på människors kollektiva förmåga att förhålla sig till de olika politiska och ekonomiska handlingar som staten respektive marknaden utför och som påverkar människors liv och
livschanser. Det civila samhället ska därför mer
uppfattas som någon slags politisk arena vars
framväxt och funktion bara kan förstås genom
dess relation till statens offentliga och marknadens privata aktörer (Ravenhill, 2004).
I en europeisk kontext, och inte minst i de nordiska länderna, ska det civila samhället uppfattas
som en del av välfärdsstatens framväxt. På samma
sätt som staten varit beroende av stöd från det civila samhället för en legitim maktutövning, har det
civila samhällets framväxt inte bara varit beroende
av statens skydd i form av organisations- och yttrandefrihet utan också i form av ekonomiskt stöd
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Box II:2:3 Samhällets ökade individualisering
Denna innebörd av begreppet individualisering och de
delar av olika trender i samhällsutveckling som det försöker fånga gör emellertid inte denna utveckling helt oproblematisk, speciellt inte när det gäller den mellanmänskliga tilliten, samhällskontraktets grunder och den sociala
sammanhållningen. Delar av de orsaker som förklarar
den ökande individualiseringen bottnar i vårt postpolit
iska tillstånd och i den frånvaro av framtidsvisioner som
präglar det partipolitiska systemet vilket medfört att många
medborgare samtidigt tappat tilltron till människors kollektiva förmåga. (Ek, 2015). Den världsberömde polsk-
brittiske sociologen Zygmunt Bauman har i en rad böcker
utvecklat Polanyis perspektiv på vad som utmärker ett
samhälle och uttrycker härvidlag sin stora oro för de sociala effekterna av den tilltagande individualiseringen
och av människors ökade krav på valfrihet, när det gäller
såväl den privata konsumtionen som när det gäller innehållet i olika välfärdstjänster (Bauman 2002, 2008).

Forskningslitteraturen har under flera decennier uppmärksammat samhällets allt ökade individualisering och
ser den som en naturlig följd på den samhällsomdaning
som pågår, inte minst genom ökad tillgång till information och digitaliseringens förstärkta möjligheter till politiskt engagemang och självständiga opinionsyttringar
(Bjereld & Demker 2016, SOU 2016:85). Denna utveckling
blivit tydlig i samband med de värdegrundsundersökningar som utförts i regi av World Value Survey (https://
www.iffs.se/world-values-survey/
Det är i detta sammanhang viktigt att skilja på begreppet individualism och begreppet individualisering. Begreppet individualism för tankarna till egoism och människans sätt att främst tänka på sig själv (Sörbom, 2002).
Det är också så som media ofta tolkar resultatet av de
mätningar som utförs av World Value Survey (exempelvis
Forskning och Framsteg 30.1.2015).
*
Som uppmärksammades i den statliga utredningen om
ungdomars stress och psykiska ohälsa (SOU 2006:77)
handlar den individualisering som World Value Survey
undersöker om någonting helt annat än av förekomsten
av en starkare individualism. Undersökningen handlar
mer om hur den enskilde individen ser på olika värden
som oberoende, självförverkligande, och individuella rättigheter i förhållande till mer kollektiva värden som nation, familj, religion och traditioner. Det handlar således
om hur individen ser på sig själv och på sin egen betydelse i förhållande till det kollektiva och om hen genom egen
tilltro till sin egen förmåga att göra rationella bedömningar känner sig mindre bunden till auktoriteter. De förhållanden som begreppet individualisering försöker fånga
knyter an till människors vetskap om och anspråk på rätten till mänskliga rättigheter.
De människor som tidigare upplevde sig avvika från
normen, vars existens samhällets institutioner och myndigheter inte ägnade någon uppmärksamhet åt, snarare
tvärtom, kräver nu genom den tilltagande individualiseringen en ökad acceptans för den person till vilken man
är född och ämnad att vara. I den bemärkelsen råder det
en bred samstämmighet i Sverige om att den senaste tidens samhällsutveckling med sin ökade tolerans och respekt för mänskliga rättigheter är mycket positiv och viktig att värna om.

*
Zygmunt Bauman tillhör de samhällsforskare som å ena
sidan individualiseringen ser som ett resultat av hur modernisering och det framväxande välfärdssamhället befriat människan från träldom och ökat hennes individuella frihet. Men han ser också, å den andra sidan, hur den
ökade individualiseringen samtidigt riskerar att ödelägga delar av hennes behov av och tillit till människors kollektiva förmåga. Bauman ser risker för att den sociala
sammanhållningen urholkas som ett resultat av att samhället förvandlas från en kollektiv gemenskap till summan av självständiga individer (Bauman 2002). Det allvarliga med detta, för individen självt, enligt Bauman, är
det faktum att när samhället löses upp, när människor
inte längre har någonting att dela med sig av och framför
allt inte någon att dela med sig till, upphör hennes förmåga
att leva ett lyckligt liv. Bauman baserar denna dramatiska
utsaga på det faktum att människan, som den sociala varelse hon är, har ett grundläggande behov av gemenskap
som är mer långlivad än hon själv. Människans ständiga
sökande efter mening med sitt liv skapar den kollektiva
energi som håller samhället levande. Individens menings
sökande och förmåga till ett lyckligt liv är beroende av det
omkringliggande samhället. Beroendet är ömsesidigt
menar Bauman. När det ena dör, så dör också det andra.
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Nya uppgifter och roller

satsen påbörjas. Det gäller också frågan om ägandeskap. Projekttrötthet hos den tänkta målgruppen är vanligt förekommande och många projekt
genomförs mer för att givaren kommit på en bra
idé att skapa kontaktytor med en viss medborgarkategori än reellt existerande behov. Det är därför
viktigt att reda ut vem som har tolkningsföreträde
och vem som har tagit sig rätten att svara för såväl
problemformulering som behovsidentifiering.
*
Även som röstbärare finns det anledning för det civila samhällets rörelser och organisationer att se
upp. Erfarenheterna visar hur nära till hands det
ligger att ta över och driva andras frågor och därmed, många gånger mot sin egen vilja, passivisera
och beröva invånarna deras eget agentskap, delaktighet och ansvar. Bristen på makt och lågt självförtroende gör att många av de invånare som är
utsatta i resurssvaga områden tenderar att skuldbelägga sig själva för den situation de befinner sig i
och inte riktigt ser de övergripande strukturer som
begränsar deras utrymme, kapacitet och förmåga.
Många gånger som de ser och är medvetna om
de begränsande strukturernas existens saknar de
kraft till kollektiv organisering och handling. I de
fall de har gått samman med boende i samma område och skapat gräsrotsorganisationer eller sociala rörelser, kan problemet visa sig vara att de som
engagerat sig själva saknar kontakter och effektiva
politiska kanaler för att driva ett påverkansarbete.
Väletablerade, och många gånger välansedda frivilliga organisationer, blir därmed ofta ombedda
att föra den utsatta och resurssvaga befolkningsgruppens talan gentemot statliga myndigheter på
såväl central som lokal nivå. Bakom denna önskan
ligger ofta en egen självnedvärdering – ”ingen
lyssnar på mig – ni som etablerad organisation inger ett större förtroende”.
Ett vanligt förhållningssätt är då att frivilligorganisationen genast tar egna kontakter och agerar
som ombud som för fram problemet och föreslår
lösningar. Risken blir att man då tar över ägandeskapet bara utifrån det faktum att man känner sig
tillräckligt bemäktigad för att röra sig med viss säkerhet i maktens korridorer. Det är då lätt att tappa fokus på behoven hos dem man representerar
och istället föra fram och driva olika frågor utifrån
sin egen tolkning av behoven och hur de bäst skall
anpassas till vad som man tror är möjligt ur givarnas/myndigheternas perspektiv.

Det allt snävare statliga budgetutrymmet har medfört att det civila samhällets föreningar, idéburna
organisationer och sociala rörelser kommit att spela
en allt större roll för att tillhandahålla olika typer
av välfärdstjänster som den offentliga sektorn tidigare tillhandahållit (”service providers”). Det gäller också dess roll som röstbärare åt befolkningsgrupper där skyddet för ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter är svagt (”voice providers”).
Erfarenheterna från många års biståndsarbete i
olika samarbetsländer med att genom olika typer
av biståndsprojekt tillhandahålla olika typer av
välfärdstjänster i resurssvaga områden blir viktiga
att uppmärksamma när olika frivilligorganisationer går in med motsvarande uppgifter i en rad
svenska bostadsområden i olika kommuner runt
om i landet. Det finns ett antal fällor som den enskilda hjälporganisationen riskerar att hamna i,
inte minst i förhållande till staten och myndigheter
på lokal nivå, som gör att man istället för att göra
det goda som avses istället gör skada och förvärrar
situationen för redan utsatta människor (Anderson, 1999).
*
För svenska förhållanden i våra förorter blir det
inte minst viktigt att reda ut organisationens legitimitet i de bostadsområden de verkar, och för den
befolkning de säger sig ”representera”. Därtill
kommer risken för att det specifika projektet går in
och slår sönder informella men reellt existerande
och fungerande trygghets- och försörjningssystem. Det är att underskatta människors egen kraft
att tro att de förblir passiva när statens moderna
institutioner inte når fram. Som diskuterats i tidigare avsnitt medför ofta en minskad tilltro till offentlig verksamhet att boenden och bekantskapskretsen tar initiativ till uppbyggnaden av mer informella (och många gånger mer osynliga) trygghets- och försörjningssystem. Erfarenheterna pekar på risken med att bygga upp parallella strukturer (gentemot statliga myndigheter) och dra bort
underlaget från de mer officiella strukturer som
finns (skolor, barnomsorg etcetera).
*
Den långsiktiga hållbarheten är härvidlag viktig
att beakta. Olika former av tidsbegränsade projekt
kan fylla ett verkligt behov men skapar samtidigt
nya behov. Frågan om hur dessa kan tillgodoses
när projektet avslutas är viktig att reda ut innan in37

Box II:2:4 Globala influenser
gatuprotesterna. Liksom för den globala rättviserörelsen
visade sig denna möjlighet till besparing efter en tid emellertid vändas till en ödesdiger belastning. Detsamma gällde den direktdemokrati som rörelserna byggdes upp
kring, där en platt organisation utan ledning skulle medge alla att få sin röst hörd och på lika villkor. När tårgasen
lagt sig och vardagens bekymmer gjort sig påminda, vittrade rörelserna snabbt bort till följd av bristen på den organisation som någon aldrig bemödat sig om att bygga
upp. Det fanns således ingen lednings - och infrastruktur
som höll verksamheten vid liv när resultaten från gatu
protesterna uteblev och medias uppmärksamhet försvunnit. De olika initiativ som tas runt om i världen till att genom olika digitala verktyg och plattformar underlätta politisk mobilisering och erbjuda människor tillgång till omgående politiskt inflytande med hjälp av någon slags direkt
demokrati riskerar att gå samma öde till mötes. Redan
Hegel på sin tid upplevde att det civila samhället kunde
spela en viktig roll, men endast under förutsättning att
det kunde etablera sig i form av en social institution med
en tillräcklig administrativ kapacitet som kunde säkerställas en kontinuitet (Ravenhill, 2004)

Den globala rättviserörelsen är en tydlig illustration av
den svenske rörelseforskaren Håkan Thörns iakttagelse
att det civila samhällets sociala rörelser syns och blir till
först genom sitt handlande (Globala Dimensioner 2012).
Efter ett oerhört stort medialt genomslag under 2000-talets första hälft dog rörelsen sakta ut. Men samhällsengagemanget för många av dess nätverksaktivister fanns kvar
och tog sig olika uttryck. Det blev inte minst tydligt i USA
efter den finansiella krisen 2009 då många åter strålande
samman inom den sk Occupy-rörelsen. Inspirerade av den
arabiska våren och under parollerna ”We are the 99 %”
och ”America needs its own Tharir” försökte man under
några månader senhösten 2011 med hjälp av social media
ockupera Zuccutti Park på Manhattan i New York för att
såväl göra omvärldens uppmärksammad på landets orättvisa ekonomiska utveckling som att i9nrikespolitiskt kräva
inkomstfördelningspolitikens återkomst (Graeber, 2013)
. Med hjälp av digital teknik besparades initiativtagarna
det tålmodiga arbete som tidigare under historien krävts
av framväxande medborgarrättsrörelser när det gällde
att trycka stenciler samt bygga organisations- och ledningsstukturer för att mobilisera människor att delta i

Social tillit

förstå varför (Abrahamsson et al., 2016). De har
uppfostrats i tron att de själva är sin egen lyckas
smed, att de kan lyckas i livet bara de anstränger
sig. Efter oräkneliga ansökningar ger de upp – de
kallas inte ens till någon anställningsintervju. Den
skuld de känner för att ha misslyckats beskriver
forskningen som oartikulerad skam. De har svårt
att sätta ord på varför de misslyckats. Gradvis
byggs det upp en vrede som inte sällan utlöses i ett
våldsamt beteende (Retzinger & Scheff, 2001, Gilligan, 2001).
*
Spontana och oorganiserade olika typer av våldsamma upplopp uppstår allt oftare i olika områden,
ibland byggd på oartikulerad frustration och inte
sällan som en reaktion på upplevd diskriminering
av polismyndigheten (de los Reyes & Hörnqvist,
2016). I några bostadsområden tillskansar sig kriminella grupper en allt större social kontroll och
invånarna känner sig, för sin egen och sin familjs
trygghet och säkerhet, allt mer beroende av att följa de nya informella samhällsregler som uppstår.
Flera städer utvecklats till ett spänningsfält där
den sociala tilliten och social oro utgör varandras
motpoler mellan vilka samhället rör sig i en ständig rörelse (Abrahamsson, 2012; Lidskog, 2006).

Erfarenheterna av de senaste decenniernas utveckling visar att många befolkningsgrupper i en
allt större utsträckning upplever en minskad social
trygghet och samhällelig tillhörighet till följd av
välfärdsstatens tillbakadragande. Det handlar om
situationer där staten och den offentliga sektorn
inte längre förmår att förse befolkningen med vare
sig säkerhet eller välfärd.
Ungdomar som inte går ut skolan med godkända
gymnasiebetyg är särskilt utsatta. Oftast kommer
de då inte heller in på arbetsmarknaden. Har de
inte arbetat under sex månader med minst 80 timmar per månad under den senaste tolv månadsperioden förlorar de rätten till arbetslöshetsförsäkring. Därmed förlorar de som regel även möjligheter att hyra sig en egen bostad. Bor de kvar hemma
hos sina föräldrar räcker det med att en förälder
har en fast månadsinkomst för att de skall gå miste
om försörjningsstöd. Frågan som inställer sig är
naturligtvis hur man som 23-åring klarar av att då
tillfredsställa sina grundläggande behov och leva
ett liv som för dem känns som anständigt under
liknande omständigheter?
Flera ungdomar uppger att de upplever att de
själva utgör problemet men har svårt att riktigt
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manent synliga konflikter. De faktorer som avgör
det ena eller det andra är också i konstant förändring. Rörelseriktningen i dessa spänningsfält är
emellertid möjliga att påverka och åtgärder för att
skapa och upprätthålla den sociala tilliten måste
vidtas fortlöpande och ständigt.

Detta spänningsfält skall uppfattas som något
slags konsolideringsfält där utvecklingen kännetecknas av mer eller mindre trygghet och säkerhet
och mer eller mindre uttalade spänningar och
konflikter. Det råder sällan en total harmoni med
en stabil utveckling eller ett totalt kaos med per-

Box II:2:5 Social tillit – horisontell och vertikal
ger möjlighet till inflytande och politisk delaktighet. Genom aktivt deltagande i det civila samhällets möten vidgar människan sina vyer och förväntas vidare kunna
komma över sin nedärvda misstänksamhet mot ”främmande människor”. Människor bygger upp ett socialt nätverk av vänner och våra sociala relationer blir ofta viktigare än våra plånböcker. När det gäller det sociala kapitalet pekade Putnam inte bara på vikten av att förstärka
det sammanbindande kapitalet för starka horisontella
relationer mellan olika befolkningsgrupper. Det gällde
också att förstärka det överbryggande kapitalet för att
också medge starka vertikala relationer mellan beslutsfattare och invånare (Putnam, 1996).

Social tillit är utgör den samhälleliga sammanhållningens
främsta grundbult. Tilliten utgör också en förutsättning
för marknadsekonomins effektivitet. Där tillit finns kan
människor snabbare komma överens och sluta olika typer
av avtal. Ekonomer talar om att kostnaden som uppstår
för transaktionen när en vara byter ägare minskar. Frågan
om samhällelig tillit är intimt förbunden med frågan om
socialt kapital.
Begreppen är mångtydiga och omtvistade. För den
franske sociologen Pierre Bourdieus teori om hur samhället hänger samman spelade socialt kapital i form av
social makt en central roll. Denna makt var i sig ett resultat av omfattningen av makthavarens olika sociala nätverk och dennes roll som legitim förebild (Distinction: A
Social Critique of the Judgment of Taste 1979). Den amerikanske sociologen James Coleman utvecklade och
kompletterade dessa tankegångar med att visa på den betydelse av förpliktelser och förväntningar som det sociala kapitalet innebär för innehavaren. (The Foundations
of Social Theory (1998). Den amerikanske statsvetaren
och nobelpristagaren Elinor Ostrom visade empiriskt på,
utifrån amerikanska erfarenheter, på hur sociala dilemman kunde lösas genom människors ömsesidiga förväntningar förväntningar på varandra. Hennes forskning underströk ytterligare den roll som det sociala kapitalet spelade för mellan mänsklig tillit och samarbete. Trots olika
betoningar var de tre forskarna eniga om att samhällelig
tillit och socialt kapital skapades utifrån sociala relationer mellan människor, att det utgör en tillgång (ett kapital) för dem som är i besittning av det och att det svårligen
kan skapas genom medvetna handlingar. En viktig skillnad gentemot andra kapitalformer är att det sociala kapitalet inte förbrukas genom användning, tvärtom det riskerar istället att gå om intet om det inte används.

*
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap menar i sin bok
Sociala fällor och tillitens problem, som kom ut några år
senare, att Putnam har fel. Kanske inte främst när det gäller vikten av ett starkt civilt samhälle för den sociala til�liten, men väl när det gäller den sociala tillitens grunder
och orsakerna bakom framväxten av det civila samhället.
Rothstein menar att den sociala tilliten främst skapas
uppifrån genom väl fungerande institutioner och inte underifrån som Putnam hävdade. Rothstein påpekar att
människors minskade tillit till samhällets institutioner på
sikt riskerar att minska människors tillit till varandra, liksom viljan till att aktivt delta i aktiviteter där sådan tillit
skapas (Rothstein, 2003). Till skillnad från sina föregångare menade därför Bo Rothstein att social kapital kan skapas och förstärkas, om än inte genom människors medvetna handlingar som individer utan genom uppbyggnaden av väl fungerande samhälleliga institutioner.
*
Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndals
högskola, för diskussionen vidare genom att i sin bok Den
svala tilliten (2013) lansera förslag till ett tredje förhållningssätt. Samtidigt som han delar Putnams uppfattning
att Sverige fortfarande är ett högtillitsland, visar hans
forskning på vikten av att det i statsvänliga samhällen,
där människor som misstror staten ofta saknar tillit till
andra människor, blir viktigt att skilja på generell mellanmänsklig (horisontell) tillit, vertikal tillit och på vad
han kallar för lokalsamhälletillit. Medan den generella
(horisontella) tilliten handlar om huruvida människor
anser att det går att lita på folk i allmänhet, försöker den
vertikala tilliten fånga invånarnas förtroende för gemensamma institutioner, myndigheter och kommunala »

*
Robert Putnams banbrytande bok Making Democracy
Work (1993) på svenska Den fungerande demokratin
(1996) och den diskussion kring det sociala kapitalet som
då inleddes gav nytt bränsle åt diskussionen om den sociala tillitens betydelse. I boken hävdar Putnam att demokratin byggs underifrån utifrån den enskilda människans
delaktighet. Den som är aktiv i det civila samhällets föreningar och sociala rörelser på lokal nivå deltar också
mer aktivt i det nationella politiska livet. Hans forskning
visade på betydelsen av att ha tillgång till platser och olika arenor som medger möten mellan människor och som
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Tilliten varierar starkt inom landet, där socioekonomiskt svagare grupper oftast uppvisar en lägre tillit än
ekonomiskt starka grupper. Det finns tecken som tyder på
att lokalsamhälletilliten minskat under senare år, framför
allt på grund av den ökande ojämlikheten och känslan av
att inte dela samma livsvillkor eller ha samma möjligheter till att tillvarata livschanser. Därtill kommer en ökande arbetslöshet som medfört minskade kontakter med
arbetsmarknaden och andra människor, vilket påverkar
samhällstilliten negativt.

» förvaltningar. Lokalsamhälletilliten syftar på om män
niskor uppfattar att det går att lita på andra människor
inom samma bostadsområde. Den senare formen av til�lit handlar, i sin mest renodlade form, om tilliten till en
annan persons goda vilja. Den bygger på en bedömning
av personens ”tillitsvärdighet”, det vill säga i vilken mån
personen ifråga bedöms förtjäna tillit (trustworthiness).
Någonting som handlar om människors förmåga, integritet och hjälpsamhet (att kunna, våga och vilja hjälpa andra medmänniskor).

Forskning från Malmö högskola 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 att ”bostadsområden med stor
andel låginkomsttagare tenderar att ha lägre sammanhållning, svagare sociala nätverk, sämre socialt
stöd mellan grannar och en lägre kollektiv förmåga” (Gerell 2015, sid 105 i Ek et.al 2015). Tillgång
till platser och olika arenor som medger möten
mellan människor och som ger möjlighet till inflytande och politiska delaktighet ökar i betydelse.
För att använda den amerikanska statsvetarprofessorn Robert Putnamns språkbruk, som påvisat
betydelsen av socialt kapital, blir det viktigt att förstärka såväl det sammanbindande kapitalet för
starka horisontella relationer mellan olika befolkningsgrupper, som det överbryggande kapitalet
för att också medge starka vertikala relationer
mellan beslutsfattare och invånare (Putnam, 1996).
De vanligt förekommande lokala effekterna av
övergripande målkonflikter mellan tillväxtens
kortsiktiga lönsamhetskrav och hållbarhetens mer
långsiktiga behov måste kunna identifieras och
hanteras på ett sätt som skapar framtidstro och social tillit. 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 medför
en större förmåga till att ta ett större kollektivt ansvar för samhällets väl och ve (Kristensson 2015).
*
Olika forskningsresultat visar på att människors
strävan efter tillit ytterst är en fråga om att kunna
tillfredsställa sina grundläggande behov, det vill
säga att förbättra sina livsvillkor (Abrahamsson et
al., 2016) ). Forskningen observerar här hur männ-

iskors oförmåga att tillfredsställa dessa, och att
kunna tillvarata sina livschanser för att leva anständiga liv, ofta resulterar i stor frustration. Speciellt gäller detta i situationer där människor upplever att de förvägras möjligheten till att tillvarata
sina livschanser beroende på olika former av diskriminering (relative deprivation) som ökar de sociala spänningarna och samhällens konfliktbenägenhet (Nilsson, 1999, Fanon, 2016, Gurr, 1970,
Oberschall, 1973, Gilligan, 2001).
*
Definitionen av basbehov är flytande och bestäms
ofta utifrån de sammanhang där människor befinner sig. Som social varelse har de flesta människor
behov av att kunna leva på motsvarande sätt som
sina vänner och närmaste grannar och också bli
bemötta med respekt. För någon innebär detta behov tillgång till gympakläder för att som klasskamraterna kunna delta i den schemalagda gymnastiken. För många ungdomar är mobiltelefon en absolut nödvändighet för att kunna få delta i det sociala livet.
*
En kategori ungdomar som far speciellt illa handlar om unga män som blir kvar på landsbygden.
Flera av deras tjejkompisar har dragit iväg in till
tätorter som erbjuder tillgång till högre studier.
Traktens grabbar blir kvar ”oönskade av arbetsmarknaden och oälskade av tjejerna”. Det är också i dessa grupper som den sociala oron blir stor
och tar sig tydliga uttryck. Behoven av att bli behövd och av att känna sig respekterad ökar risken
för att några låter sig rekryteras av olika gängbildningar och bli hantlangare åt kriminella grupper
eller politiska motståndsrörelser som bägge använder sig av våldsamma metoder (Gilligan, 2001,
Forkby & Liljeholm 2011).
I sammanhanget bör det, dessvärre, betonas att
40

ner en stark ångest och visar tecken på en allt mer
försämrad psykisk hälsa. Det handlar om så många
som var tredje ung kvinna mellan 16 – 24 år (Folhälsomyndigheten, 2018).

det inte bara är unga män som känner sig obehövda och frustrerade. Enligt Folkhälsoinstitutets undersökningar utgörs Sveriges stora folkhälsoproblem främst av det höga antalet unga kvinnor, som
ofta till följd av högt ställda prestationskrav, kän-

Box II:2:6 Strukturell diskriminering
sistiska uttryckssätt om andra människor från främmande länder som de tar med sig in på arbetsplatsen och in i
organisationerna där de snart får ett eget liv. Det blir därför viktigt för organisationerna att hela tiden medvetet
arbeta för att motverka framväxten av diskriminerande
mentala strukturer.

Forskningslitteraturen ger ingen enhetlig bild av vad begreppet strukturell diskriminering innebär. Enligt gällande lagtexten för diskrimineringsförbud och de sju diskrimineringsgrunderna handlar strukturell diskriminering
om regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt
och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder som förhindrar vissa samhällsgrupper utifrån kön, etnicitet, funktionshinder, ålder, religion
eller sexuell läggning att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har (SOU
2005:56);
Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och
den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Forskning kring
förekomsten av diskriminering i svensk förvaltning och
myndighetsutövning uppmärksammar hur människor av
historiska skäl bär på ett antal fördomar och närmast ra-

*
Forskningen visar också hur olika diskriminerande strukturer ofta samverkar och förstärker varandra. Diskriminering i skolan innebär större risk för att utsättas för diskriminering på arbetsmarknaden, som i sin tur än mer
ökar risken för att utsättas för diskriminering på bostadsmarknaden. Till följd av den försämrade hälsa som detta
vanligen medför ökar risken att också utsättas för den
diskriminering som präglar sjukvården.

Det politiska landskapets förändring

Vår tids ”interregnum”

Det är inte bara ungdomar som känner sig frustrerade till följd av bristande samhällelig tillhörighet
och minskad framtidstro. Även om Sverige, rent
ekonomiskt, förhållandevis väl klarat av att surfa
med på globaliseringsvågen och de flesta människors levnadsstandard kunnat förbättras, känner
många människor oro över att inte riktigt kunna
känna igen sig i det omkringliggande samhället.
Ett nytt mer heterogent och polariserat Sverige
börjar växa fram där de ekonomiska klyftorna ökar
och människors livschanser alltmer skiljer sig åt
(Therborn, 2018). Det svenska samhällskontraktet
har börjat luckras upp till följd av att många män
niskor känner sig exkluderade från samhällsutvecklingen och oförmögna att påverka de politiska
beslut som inverkar på deras vardagsliv.
*
Den sociala tilliten minskar i olika delar av landet
liksom tilltron till det partipolitiska systemet. Det
allt hårdare samhällsklimatet visar sig såväl i
minskad solidaritet med olika medborgargrupper
i landet som i öppenhet mot omvärlden. Främlingsfientlighet och högerpopulism tilltar.

Framväxten av högerpopulistiska strömningar i
Sverige, präglad av ökande främlingsfientlighet
utgör en illustration av att landet befinner sig i en
helt ny situation. Samhällsvetenskaplig forskning
visar nämligen att Sverige under efterkrigstiden
har haft en betydligt mer öppen och tolerant syn
på omvärlden och på invandring än i övriga Europa (Demker 2014). Tre huvudsakliga förklaringar
brukar anges till detta. De hänger ihop med den
svenska modellen och utformningen av vårt generella och skattefinansierade välfärdssystem.
Den första utgörs av identitet och synen på svenskhet. Den självbild som vuxit fram under efterkrigstiden till följd av den förda välfärdspolitikens
framgångar har inneburit en viss stolthet över politisk jämlikhet, demokrati och värnandet av medborgerliga rättigheter. Den andra förklaringen står
att finna i att denna svenska modell, med sitt omvittnade framgångsrika generella välfärdssystem,
har byggt på en exportinriktad och tillväxtfrämjande ekonomisk politik som skapat ett starkt beroende av omvärlden med stora krav på öppenhet
och tolerans. Inte minst har arbetskraftsinvand41

på bekostnad av socioekonomisk omfördelningspolitik.
*
Välfärdssystemet betraktar alltmer människor som
kunder istället för som medborgare. Individualiseringen och kraven på individuell förmåga ökar.
Grundläggande förändringar i människors livsvillkor, tillsammans med bristen på politiska framtids
visioner som mobiliserar till kollektiva insatser,
har medfört att människor på nostalgiskt manér
börjat söka sig tillbaka i historien. Detta fenomen
kallar sociologen Zygmunt Bauman för strävan
efter Retrotopia (Bauman, 2017). Nationalstaten,
frågan om territorialitet och lokalt förankrad
bygdegemenskap blir viktiga, vilket skapar behov
av och utrymme för en sociokulturellt präglad
identitetspolitik där frågan om socioekonomisk
jämlikhet inte blir lika framträdande som tidigare
(Fraser 2003, 2011).
Denna utveckling visar sig inte minst i geografiska
områden där den socioekonomiska utvecklingen är
särskilt svag. Minskade ersättningar vid sjukdom
eller arbetslöshet utgör viktiga drivkrafter bakom
ökat politikerförakt och lågt valdeltagande. Den
ojämna utvecklingen mellan olika befolkningsgrupper skapar frustration (relative deprivation)
och i förlängningen vad som inom psykologin och
fredsforskningen kallas för ”resentment” det vill
säga utåtriktad vrede och ilska på grund av känslan av att inte ha blivit bemött på ett värdigt och
respektfullt sätt.
Det är i regel inte högutbildade och välavlönade
inkomsttagare som oroar sig för att utvecklingen
går åt fel håll, inte längre känner igen sig i det
svenska samhället och som oroas för att pensionen
inte skall räcka till – det är låginkomsttagarna med
en otillräcklig utbildning för att vara tillräckligt
attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Forskningen visar exempelvis på tydliga samband mellan låg kommunal ekonomisk aktivitet och högt
röstetal för Sverigedemokraterna (Andersson, 2014,
Demker, 2014). Välfärdssystemens och de sociala
skyddsnätens minskande omfattning tolkas i dessa
miljöer allt oftare som ett resultat av invandringspolitikens ökade finansieringsbehov (Folke, Persson & Rickne, 2018).
*
Övergången från det nationella och politiskt upp
ifrån styrda välfärdsprojektet till ett flernivå- och
marknadsstyrt nätverkssamhälle har medfört att

ring historiskt spelat en stor roll för uppbyggnaden
och utnyttjandet av den svenska industrins konkurrenskraftiga produktionskapacitet. Den tredje
faktorn beror på den svenska modellens grundpelare, nämligen den solidariska lönepolitiken och
tillhörande omfördelningspolitik som medgav stor
jämlikhet och små inkomstskillnader. Det kollektivavtal som hörde den svenska modellen till gav
arbetarklassen den trygghet och förutsägbarhet
som toleransen och öppenheten mot omvärlden
ytterst vilar på.
*
Som diskuterats i tidigare kapitel har vår tids samhällsomdaning, där det lokala alltmer flätas samman med det globala och ökat exponeringen för
skeenden i den globala politiska ekonomin, ändrat
på förutsättningarna för den svenska modellen.
Statens roll har förändrats. Dess behov av intern
legitimitet, grundad i en aktiv omfördelningspolitik med förmåga att fånga upp och neutralisera
omvärldens inflytande och värna om välfärds- och
trygghetssystem, har bytts ut mot behov av extern
legitimitet för att dra till sig de internationella
finansmarknadernas intresse av att göra tillräck
liga investeringar för att upprätthålla sysselsättningsnivån (Tham, 2013, Gustavsson & Lindberg,
2015).
Samtidigt är människors nationella tillhörighet
många gånger en förutsättning för tillgång till de
sociala skyddsnäten. Mänskliga rättigheter är i
praktiken helt underordnade medborgerliga rättigheter och starkt kopplade till nationalstaten och
medborgarskapet. Detta förklaras av att nationen
är den enda beprövade form vi känner till med förmåga att i tillräcklig omfattning kunna mobilisera
och samla in resurser för att finansiera skyddsnäten. Behovet av sådana skyddsnät ökar i tider av
social omdaning då förutsägbarheten avtar och
osäkerheten ökar.
*
Minskade finansiella resurser och politiskt handlingsutrymme för utbyggnad av sådana skyddsnät
har över tid medfört ett slags postpolitiskt tillstånd
där strävan efter politisk konsensus format den
enda vägens politik (Mouffe, 2009). Breda politiska skatteuppgörelser har medfört att ”lagt kort ligger”. Som jag strax skall få anledning att återkomma till har ”slaget om medelklassen” därtill medfört att sociokulturella frågor och marknadsorienterade värderingar alltmer kommit att dominera
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från att inte vilja bygga några murar i september
2015 till att närma sig Europas lägsta mottagningsnivåer med syfte att skapa ”andrum” två månader
senare (november 2015), saknar samtidigt stöd i
SOM-institutets undersökningar när det gäller den
svenska allmänhetens största oro. I den nationella
SOM-undersökningen hösten 2017 uppger nämligen 61 % av svenska folket som sin främsta oro pågående miljöförstörelse och förändringar i jordens
klimat, 48 % uppger att de är mest oroliga för ökad
främlingsfientlighet medan 37 % oroade sig för ett
ökat antal flyktingar (Andersson, Ulrika et al., 2017).
Omsvängningen har sannolikt mer att göra med
regeringens egen oro för kommunal överansträngning, inte minst när det gällde att hantera bostadsfrågan. Svårigheter att säkerställa finansiering av
invandringens kostnader genom en mer aktiv skattepolitik utgör en annan bidragande orsak. Bristande stöd för internationell skuldsättning, trots
historiskt låg skuldbörda, medförde oro för att
ökade påfrestningar på välfärden skulle drabba de
mer resurssvaga samhällsgrupperna med stora behov av tillgång till oförändrad och helst förbättrad
välfärd.
Det faktum att omsvängningen också kan förklaras av beslutsfattarnas kroniska rädsla för att ökad
invandring skall medföra ökad främlingsfientlighet gör det angeläget att närmare undersöka vad
forskningen har att säga när det gäller omfattning
av och orsakerna bakom förekommande främlingsfientliga strömningar i det svenska samhället
och anledningen till att så många som hälften av
svenska folket enligt SOM-institutets undersökning
2017 ville se en minskad invandring (Demker, 2017).
*
Forskningen menar att det härvidlag finns en del
mycket kända samband mellan attityder till
invandring och olika sociala indikatorer. Dit hör
social status (klass), utbildning (nivå och inriktning), kön samt ålder. Därtill spelar betydelsen in
var man bor (stad, land och region) liksom familjeförhållanden och livsstil. Sist men inte minst har
också integrationspolitikens framgång och invandringens effekter för offentliga finanser och för
tillgång till arbetstillfällen en stor betydelse när
det gäller människors attityder till invandring.
Dessa förhållanden och samband präglar inte bara
det rådande förhållandet i Sverige utan finns också belagt i internationell forskning, inte minst när
det gäller de sociala krafter som förklarar såväl

vi befinner oss i vad delar av samhällsforskningen
kallar för ett Interregnum – en slags samhällelig
organisk kris som till följd av statens förändrade
roll och en ny syn på nationens betydelse medfört
politisk vilsenhet och handlingsförlamning. Samhällsutvecklingen blockeras till följd av att det
gamla inte tillåts dö och att det nya därför ännu
inte heller kan födas (Gramsci, 1971).
Forskning visar på att denna blockerade samhällsutveckling ofta skapar grogrund för en högerpopulistisk motrörelse i förhållande till den neo
liberala tron på den självreglerande marknadens
förmåga att komma tillrätta med de ojämlikheter
som ligger inbyggda i det marknadsekonomiska
systemets expansion och som med jämna mellanrum kommer till uttryck i form av obalans mellan
utbud och efterfrågan (Mouffe, 2009, Andersson,
2014, Nilsson & Nyström, 2016).

Förstärkt främlingsfientlighet
Den svenska politiska debatten har sedan 2015
präglats av rädslan för att flyktinginvandringens
stora påfrestningar på den kommunala mottagningen och svårigheterna integrationen av nyanlända förutom systemkollaps skulle medföra ökad
främlingsfientlighet. SOM-institutets opinionsmätningar, som 2016 började visa på ökat motstånd mot flyktinginvandringen, kom därmed att
utgöra en viktig grund för att legitimera kraven på
en mer restriktiv invandringspolitik.
*
Den politiska debattens högervridning kan något
hårddraget beskrivas som en kamp mellan å ena
sidan en nyliberal mångkulturalism och å andra
sidan en nationell välfärdschauvinism. Medan den
förra, tydligast representerad av mittenpartierna
(centern och liberalerna) och de (gamla) nya
moderaterna under Reinfeldt, som något karikerat
menade att ”alla får komma hit så länge de sköter
sig själv”, värnade de senare om den svenska välfärden genom en restriktiv invandrings politik och
genom att begränsa den till svenska medborgare –
som betalade skatt och gjorde rätt för sig. Under
senaste år har den nyliberala mångkulturalismen
något nyanserats och driver frågan om en generös
invandringspolitik när det gäller arbetskraftsinvandring men en betydligt mer restriktiv när det
gäller flyktinginvandring.
Politikens dramatiska omsvängning i frågan,
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grupptillhörigheter står att finna i rädsla för konkurrens om jobben och att ökad arbetskraftsinvandring skall leda till nedpressning av lönenivån
(Andersson 2014).
Det är således inte i kommuner med ett stort antal icke europeiska invandrare som uppvisar stor
främlingsfientlighet utan kommuner med stor andel EU-invandrare. Konkurrensen om arbetstillfällena upplevs som störst mellan svensk- och utrikesfödda med kort och likartad utbildning. Effekterna av arbetskraftsinvandringen från Östeuropa
och Baltikum och dess inverkan på lönebildningen
och arbetsvillkoren för transport- och byggnadsbranschen utgör kända och omdiskuterade exempel (Andersson, 2014).
Bortsett från dessa specifika erfarenheter finns
det i mer generella termer emellertid ingen empirisk grund som gör oron befogad för att invandring generellt medför lägre lönenivåer. Tillväxten
av en låglönesektor under senare decennier är
framförallt förknippad med globalisering och teknologisk utveckling (Andersson, Eriksson & Scocco, 2018). Forskningen visar på hur utbildningsnivå och social rörlighet i de flesta fall kompenserar
för detta. Utländsk arbetskraft med låg utbildning
tar över låglönearbeten medan svenskfödda arbetare i stor utsträckning går över till mer avancerade och högavlönade arbeten (Andersson, Eriksson
& Scocco, 2018).
Även om det finns visst fog för misstanken om att
de samhällsekonomiska vinster som oftast uppstår
genom invandring främst kommer småföretagare
och medelklassen till del (Andersson, 2014) menar
forskningen att den trend som vi för närvarande
ser mot ökad främlingsfientlighet inte bara gäller
arbetarklassen utan också medelklassen (Demker,
2014). Denna trend förklaras emellertid inte
främst av ett ökat antal invandrare utan anses i högre utsträckning vara ett resultat av avsaknaden
av ekonomisk politik för att komma tillrätta med
förändrade socioekonomiska förhållanden och
den ökade otrygghet som följer i globaliseringens
kölvatten, en utveckling som också drabbar de
sämre bemedlade delarna av medelklassen (prekariatet) (Nilsson & Nyström, 2016). Slutsatserna
blir att det är den ekonomiska utsattheten (låg
kommunal ekonomisk aktivitet med hög arbetslöshet) som avgör attityder till invandring – inte storleken på invandringen i sig. Jag skall senare få anledning att återkomma till prekariatets framväxt.

Brexit i Storbritannien som Donald Trumps makt
övertagande i USA. Det gör det motiverat att granska dessa förhållanden lite närmare.

Social status
När det gäller klass har svensk forskning påvisat
hur mer auktoritära och socialkonservativa värden
historiskt präglat stora delar av den svenska arbetarklassen. Svårigheter med social rörlighet (klassresa) har skapat moraliska koder för ett anständigt
liv (att sköta och uppföra sig väl – konformism).
Medan överklassens egenvärde berodde på framgång i sociala och ekonomiska termer fann arbetar
klassen sin självkänsla i förmågan att leva disciplinerade och ansvarsfulla liv. I brist på ekonomisk
framgång tog kampen för värdighet och respekt
inte sällan moraliserande uttryck med främlingsfientliga övertoner i försöken att som klass i vardande distansera sig från människor som, i en socialekonomisk rangordning, både befann sig över och
under arbetarklassens egen position
(Andersson, 2014, Nilsson & Nyström, 2018).
Dessa värdegrunder fick också genomslag när
det gällde arbetarrörelsens utrikes- och biståndspolitik. Politiken formades ytterst utifrån svenska
nationella säkerhetsintressen. Palmedoktrinen
(små nationers rätt till suveränitet) ingick som ett
viktigt utrikespolitiskt verktyg för svensk neutralitetspolitik och balansakt mellan de två supermakterna (Abrahamsson & Ekengren, 2012). Arbetarrörelsen har förvisso en historia av högt ställda
ideal om internationell solidaritet men bara så
länge som utlandet låg just i utlandet. Detta kom
inte minst klart till uttryck i riksdagsdebatterna i
mitten på 1970-talet mellan Gertrud Sigurdsen –
biståndsminister (s) och Gunnar Sträng – finansminister (s), där den senare med eftertryck blev
känd för att regelmässigt sätta finansiering av den
svenska välfärden i främsta rummet.
När det gäller arbetarklassens mer auktoritära
och socialkonservativa värdegrunder är det viktigt
att observera på vilket sätt som dessa också sam
varierar med utbildning och kön. Forskningen från
olika håll i Europa visar att det under 1980- och
1990-talet främst är bland den yrkesutbildade arbe
tarklassen och dess medelålders män som främlings
fientligheten växer och extrema partier finner sin
rekryteringsbas. Anledningen till större främlingsfientlighet hos arbetarklassen än i övriga sociala
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som själv ofta kommer i kontakt med invandrare
också blir mindre negativa till invandring. Erfaren
heterna från det första mötet blir för lång tid emellertid avgörande för människors inställning.
Sammantaget visar forskningen på att det är den
grupp som själva känner sig förfördelade eller
marginaliserade som också utgör den grupp som
omfattar de mest negativa attityderna till invandring (Demker, 2014). Undantaget som bekräftar
regeln har i år uppmärksammats av forskningsinstitutet Prosperity vid Jönköpings Handelshögskola
som utgör ett av Sveriges mest framstående forskningscentra när det gäller lands- och glesbygds
utveckling.
Den analys som institutet just genomfört av årets
valresultat 2018 stödjer i och för sig tidigare forskning som visar på hur lönenivån, utbildningsnivå
och befolkningstäthet är faktorer med stor betyd
else för hur kommunens invånare röstar och att
landsbygden domineras av S, V, C och SD, medan
storstäderna är starka fästen för M, L och MP. Även
om analysen av 2018 års valresultat i och för sig
inte visar på att SD:s stöd är starkare i kommuner
med en hög andel utrikesfödda invånare, verkar
stödet för partiet i viss mån stå i relation till vågen
av flyktingar som nådde Sverige 2015. Enligt Charlotta Melander, professor i nationalekonomi och
chef för institutet ger analysen av valresultaten för
i år vid handen att människor i något större utsträckning röstade på Sverigedemokraterna i områden som tog emot många flyktingar 2015 (Melander, 2018).
*
När det gäller den lokala tilliten, det vill säga tilliten mellan grannar och närboende visar forskningen på att denna påverkas negativt av stor social heterogenitet och marginalisering vilket i sin tur
skapar svaga band till samhällets institutioner och
öppnar upp för mobilisering av politiskt missnöje
(Trägårdh, 2013). Den vertikala tilliten till samhällets institutioner och till samhällets förmåga att
tillhandahålla sociala skyddsnät vid plötslig social
utsatthet är viktig för att motverka mobilisering av
främlingsfientliga attityder (Rothstein, 2003). Det
är svårt att själv aktivt bidra till andra människors
inkludering i samhället om man inte känner sig
inkluderad själv. Forskningen visar entydigt på att
socioekonomiska missförhållanden och egen
utsatthet minskar tolerans och solidaritet och ökar
främlingsfientlighet (Demker, 2014).

Forskningen menar att utbildningsnivån är den
helt avgörande faktorn som på längre sikt har
störst inflytande på människors tolerans och värdegrunder. Utbildningsnivån påverkar inte bara
synen på invandring och integration utan anses
också underlätta mobilisering för de åtgärder som
behövs för att hantera miljö och klimatfrågor.
När det gäller frågan om kön visar svensk forskning på att svenska kvinnor i allmänhet intar en
mer generös attityd än män i migrationspolitiska
frågor och detta oavsett om de står till vänster eller
höger i politiken (kvinnor tenderar i övrigt att stå
något mer till vänster).
Människors ålder anses spela en allt mindre betydelse för synen på migrationspolitikens inriktning. Möjligen skulle man kunna påstå att män
över 70 år tenderar till att ha en mer restriktiv syn.
Däremot finns det en viss skillnad mellan stad och
land där landsbygdsbefolkningen vanligtvis ger
högre prioritet åt frågor som vikten av lokal och
regional identitet och därmed är något mer restriktiva i sin syn på invandringspolitikens utformning. På den landsbygd där relativt få invandrare
bosätter sig är attityden mer negativ än i de storstadsområden där huvuddelen av de utlandsfödda
lever. Även här spelar emellertid utbildningsnivån
in - de med kort utbildning i storstäder är lika restriktiva som de med kort utbildning på landsbygden och tvärtom för de med högre utbildning. Därtill kommer regionala skillnader. Sydsverige uppvisar en betydligt restriktivare hållning än vad befolkningen gör i Norrland. I övrigt spelar samhällstilliten en helt avgörande roll. Människor över hela
landet med hög samhällstillit och uppfattning att
det går att lita på andra människor uppvisar en betydligt mer generös syn på invandring än
människor med mindre samhällelig tillit.
*
Det intressanta här är att forskning normalt visar
på att den sociala tilliten i generella termer sjunker
i områden med hög andel invandrare (Trägårdh,
2013). Det finns emellertid inga resultat som visar
på att svenskars samhälleliga tillit eller syn på invandrare påverkas av antalet invandrare som bor i
området. Forskningen visar istället på att närheten
till andra områden med många invandrare ökar
den egna restriktiviteten (Demker, 2014). Forskningsresultaten stödjer sålunda den så kallade
kontakthypotesen – det vill säga att människor
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Integrationspolitikens effektivitet

Sveriges invandringspolitik ingår tillsammans
med vår flyktingpolitik i det övergripande politikområdet migrationspolitik. Invandrings- och flyktingpolitiken handlar om landets förhållningssätt
till människor som är på väg hit eller som anlänt
och som söker asyl och/eller uppehållstillstånd.
Integrationspolitik å sin sida handlar om hur de
människor som befinner sig här och fått uppehållstillstånd skall få möjlighet att tillvarata de resurser
som de är bärare av, etablera sig i landet och bidra
till den svenska samhällsutvecklingen. Det finns
nära samband mellan dessa politikområden. Av
stor betydelse för attityden till invandring är män
niskors uppfattning om integrationspolitikens
effektivitet och det sätt på vilken invandringen
återspeglar sig såväl i de offentliga finanserna som
i arbetsmarknadsstatistiken.
*
Begreppet integration är till sin innebörd omtvistat beroende på otydlighet när det gäller vad som
krävs för att en invandrare skall anses integrerad.
Delar av samhällsforskningen (exempelvis sociologin) skiljer på systemintegration och social integration (Stigendal, 2016). Den förstnämnda avser
faktisk delaktighet i det svenska samhällssystemet
exempelvis i det svenska skolsystemet eller på arbetsmarknaden medan den senare, social integration, avser känslan av integration – det vill säga
upplevd samhällelig tillhörighet. Fredsforskningen ser på frågan om integration som en fråga om
inkludering och betonar vikten av samhällelig tillhörighet och social tillit (Abrahamsson et al.,
2016). En mer normativ och politisk definition beskriver integration som en process där människor
som flyttar till ett land med tiden närmar sig den
infödda befolkningens inkomstnivå och levnadsstandard (Pelling & Strinäs, 2016).
*
Den svenska invandringskritiska debatten har senaste år präglats av tre ofta framförda argument
att (1) integrationspolitiken misslyckats, att (2) invandrare överutnyttjar det svenska välfärdssystemet på bekostnad av inhemsk befolkning och att
(3) invandringen medför ökad arbetslöshet för inhemskt födda. En närmare skärskådning av dessa
argument visar att de beror på en starkt förekommande mytbildning.

När det för det första gäller integrationspolitikens
effektivitet avses i den offentliga debatten vanligen systemintegration och då närmare bestämt
när invandraren kommit in och kunnat etablera
sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är inte
så konstigt. Tillgång till arbete är en viktig del av
människors självkänsla och välmående. Det handlar om behovet att kunna betala skatt och känna
att man gör rätt för sig och bidrar till samhällsutvecklingen. Forskningen visar också på hur etablering på arbetsmarknaden skapar sociala kontakter
och underlättar såväl social integration som språk
inlärning. Som en följd har emellertid begreppet
utanförskap med åren något olyckligt kommit att
bli entydigt med sysselsättning och aktivt deltagande på arbetsmarknaden.
*
Det är en allmänt utbredd uppfattning att integrationspolitiken härvidlag misslyckats. Denna uppfattning grundar sig ofta på olika tolkningar av arbetsmarknadsstatistik som presenterats av OECD
och som visar på att skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan inhemskt födda (83.1%) och utrikesfödda (68,7 %) är större i Sverige än i många andra länder. Anledningen till detta står emellertid
att finna i att Svensk sysselsättningsgrad för inrikes födda är osedvanligt hög (83.1 %) vilket medför att sysselsättningsgraden i genomsnitt för hela
befolkningen (74,9) ligger betydligt högre än det
Europeiska genomsnittet (64,9).
Ingen uppmärksamhet ägnas heller åt det faktum
att sysselsättningsgraden i Sverige för utrikesfödda av denna anledning faktiskt ligger över den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Europa för
hela befolkningen. I jämförelse med övriga länder
i Europa är det därför rimligare att påstå att Sverige bedriver en mycket framgångsrik integrationspolitik om vi ser till den faktiska systemintegrationen. Länsstyrelsen i Stockholms län påpekar i detta sammanhang att arbetslösheten bland inrikes
födda män i de delar av landet som hamnat i utvecklingens bakvatten är avsevärt högre än bland
utrikesfödda män i storstäderna (Länsstyrelsen,
2015).
*
Mer omfattande studier, bland annat utförda av
Migrant Integration Policy Index, pekar i samma
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riktning. De jämför 38 länder med hjälp av 167
olika indikatorer inom en rad policyområden
(arbetsmarknad, utbildning, hälsa, politiskt deltagande etcetera) och finner att Sverige samman
taget utgör det bästa exemplet på integration
(Mipex, 2015).
Många svenska politiker, såväl företrädare för
regeringen som för oppositionen, delar inte denna
uppfattning utan menar att tidsåtgången för att
komma in på arbetsmarknaden är alltför lång. I
genomsnitt tar det 7 – 10 år för en nyanländ att
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
Därtill kommer förekommande diskriminering
som gör att invandrare oftast rekryteras till låg
avlönat arbete vars utbildningskrav inte motsvarar
deras kompetens (SVT Forum, 2018). De får stöd
av samhällsforskningen som visar på olika vägar
att förbättra integrationspolitiken genom att peka
på välfärdens betydelse för social tillit och ekonomisk tillväxt, vikten av skolans kompensatoriska
ansvar liksom på bostadspolitikens roll för att
bryta segregation och trångboddhet (Salonen,
2015, Abrahamsson, et al., 2016, Gerin, 2017, Pellnäs & Strinäs, 2016).

Den andra missuppfattningen gäller invandringens effekter för de offentliga finanserna. Som
framgår av nedanstående figur tjänar rent generellt samhällsekonomin i sin helhet på invandring
under förutsättning att invandrare är sysselsätta
till villkor som motsvarar de kollektivavtal som
präglar den svenska arbetsmarknaden (Andersson, 2014).
Det positiva tillskottet till de offentliga finanserna
beror på att invandringens demografi, det vill säga
att de flesta invandrare huvudsakligen vistas i Sverige under sin yrkesverksamma tid (20 – 65 år) och
under denna vistelse inte belastar svenska offentliga
finanser mer än marginellt för kostnader för barnomsorg, skolgång eller för äldrevård. Senare år
har emellertid flyktinginvandringen ökat vilket
ändrat på dessa förutsättningar något. Flyktingar
har svårare för att komma in på arbetsmarknaden,
de får oftare arbeten i låglöneyrken och uppvisar
därmed en lägre skatteinbetalningsförmåga än
arbetskraftsinvandringen. Men även här råder det
oklarheter vid försök till exakt beräkning av de
faktiska kostnaderna.

Invandringens samhällsekonomiska effekter
Invandring – en kostnad eller en investering?
Invandring innebär en föryngring av Sveriges befolkning.
12 % av de som invandrat de senaste tre åren äldre än 45 år,
50 % är mellan 15 och 34 år gamla
(jfr. 45 % respektive 25 % för inrikes födda).

Fördelning av samhällets
overheadkostnader t ex:
fysisk infrastruktur
försvarsutgifter

Välfärdens kostnader utslagna på livscykeln

Den expansiva
finanspolitikens
multiplikator

kostn.

Nettokostnad 2015
utrikesfödda
41 mrd (1,0% av BNP)
Inkomster:
Skatt på arbete/
konsumtion
Utgifter:
barnomsorg
skola
åldringsvård

20 – 65 år

(jfr. ränteavdrag 36 miljarder
skatteflykt 46 miljarder
privat konsumtion 1 800 miljarder)
Nettokostnaden avgörs av
sysselsättningsgraden
Högre för arbetskraftsinvandring
än för flyktinginvandring

tid
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Samhällsekonomiskt
Plus Minus Noll?

utredningar från OECD som menar att den totala
nettokostnaden sällan överstiger 0,5 av mottagarländernas BNP.

I en aktuell rapport till Expertgruppen för studier i svensk ekonomi (våren 2018) presenteras beräkningar som visar på att nettoomfördelningen
via de offentliga finanserna (invandringens genererade kostnader i förhållande till intäkter) uppgår till omkring 41 miljarder kronor per år vilket
ungefär motsvarar 1 % av BNP (Ruist, 2018).
Anledning till det finansiella gapet beror inte
främst på låg sysselsättningsgrad utan på låga inkomstnivåer och därmed skatteinbetalning.
Många nyanlända svenskar har svårt för att få användning av de yrkeserfarenheter och kompetens
som de är bärare av utan ser sig tvingade att ta olika låglönearbete för att överhuvudtaget komma in
på arbetsmarknaden. I dessa kostnader ligger då
emellertid också ett schablonbelopp per invånare
för gemensamma samhälleliga kostnader i form av
försvar, infrastruktur, rättssystem etcetera. Utredarna bortser härvidlag från det faktum att dessa
kostnader är att betrakta som fasta kostnader som
skulle belastat svenska invånare alldeles oavsett
invandring. Om vi drar bort dessa kostnader visar
utredningens beräkningar att även kostnaderna
för flyktingmottagning i princip balanseras av flyktingarnas inbetalda löneskatter.
Lägger vi därtill de extra vinster som företagarna
gör på grund av flyktingarnas lägre löner medför
även flyktinginvandringen med stor sannolikhet
ett samhällsekonomiskt bidrag (Andersson, 2014).
Därtill kommer att någon hänsyn inte har tagits till
den så kallade multiplikatoreffekten (ett begrepp
som främst förknippas med keynesiansk kontracyklisk finanspolitik). Genom att offentliga medel
tillförs ekonomin ökar konsumtionen vilket skapar
arbetstillfällen och som i sin tur leder till ytterligare konsumtion och att fler investeringar ökar vilket
på lite längre sikt innebär att samhällets samlade
efterfrågan och den ekonomiska tillväxten tilltar.
*
Det råder emellertid samtidigt stor oenighet bland
nationalekonomer om hur stor denna multipliktoreffekt är. Inte minst spelar skattepolitiken in. Ofta
finansieras de ökade offentliga utgifterna genom
beskattning vilket urholkar effekterna. En sänkt
skattenivå i kombination med ökade utgifter kommer att generera en högre effekt. Olika beräkningar visar på att även om flyktinginvandring har en
lägre sysselsättningsgrad så blir omfördelningskostnaderna försumbar. Argumentet får stöd av

Invandringens effekter för
svensk arbetsmarknad
Den tredje missuppfattningen handlar om att invandring ökar konkurrensen på arbetsmarknaden
om tillgängliga arbetstillfällen. Ett argument för
att begränsa invandring som med eftertryck framförts av regeringen under sommaren 2018 har
nämligen att göra med att det är ”orimligt att det
kommer tusentals personer till Sverige varje år för
att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra”.
(Stefan Löfvens officiella Facebook sida, 9 april
2018). Rädslan för arbetarrörelsen handlar inte
bara om att lågutbildade svenskfödda arbetare
skall trängas undan på arbetsmarknaden. Rädslan
är främst att arbetskraftsinvandring i sig ökar konkurrensen om lågavlönade jobb som förhindrar
lågutbildade asylinvandrare att komma in på arbetsmarknaden.
*
Oron för arbetskraftsinvandringens effekter är
sannolikt obefogad. Med tanke på svenska demografiska förhållanden med stora pensionsavgångar visar beräkningar från olika konsultföretag och
Sveriges Kommuner och Landsting på ett behov av
nytillskott av arbetskraften inom de närmaste tio
åren som uppgår till hela 1,5 miljoner människor.
Sannolikheten är därför tvärtom stor för att den
arbetskraftsbrist som Arbetsförmedlingen det senaste året allt starkare varnat för kommer att bli en
realitet. Det gäller åtminstone på kort- och medellång sikt.
När det gäller arbetsmarknadens effekter på
längre sikt är den svårbedömd beroende på digitaliseringens effekter. Förväntad automatisering och
robotisering kan å ena sidan medföra sådana rationaliseringsvinster, såväl när det gäller den privata som den offentliga sektorn, att varningarna
för arbetskraftsbrist visar sig obefogade. Samtidigt
vet vi å den andra sidan inte hur många nya arbetstillfällen som den digitala utvecklingen kommer
att visa sig medföra.
Som tidigare redogjorts för finns det heller
ingenting som förnärvarande tyder på att arbetskraftsinvandringen, som uppgår till knappt 0,3 %
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grund att orsakerna till den framväxande främlingsfientligheten till viss del kan förklaras av den
underliggande rasistiska resonansbotten som alltsedan kolonialismens dagar fortfarande präglar
svensk människosyn och samhällsutveckling (de
los Reyes & Wingborg, 2002, Mohtadi & Mavi,
2014, Hedström et al., 2014, Guevara, 2015b). Förekomsten av en främlingsfientlig resonansbotten
får inte underskattas utan måste uppmärksammas
och hanteras som ett värdegrundsproblem i sig.
Denna resonansbotten har under de sista två årtionden därtill kunnat fångas upp och utgöra såväl
grogrund som rekryteringsunderlag för den framväxande högerpopulismen.
*
Högerpopulism som ett socialt fenomen skall i sig
emellertid snarare uppfattas som ett resultat av
det sätt på vilket såväl socioekonomiska förhållanden (det vill säga människors materiella levnadsvillkor) som sociokulturella förändringar (människors samhällstillhörighet och upplevda brist på
politisk representation) utvecklats och påverkat
människors vardagsliv. Högerpopulismens framgång med mobilisering av främlingsfientliga
strömningar kan därför också delvis uppfattas
som ett resultat av de ojämlika socioekonomiska
effekter som invandringen haft för olika samhällsgrupper, inte minst på grund av den nuvarande utformningen av svensk skatt- och fördelningspolitik.
Olika studier visar på hur mångfaldens fördelningseffekter ofta slår olika för olika medborgargrupper (Andersson, 2014, National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). Medan socioekonomiskt mer välbärgade grupper tillägnar sig stora vinster bär socioekonomiskt resurssvaga grupper på en oproportionellt stor del av
mångfaldens ekonomiska bördor. Mångfaldsvinster
tillägnas resursstarka befolkningsgrupper – det
handlar om de som finner arbetskraft till lägre
kostnader eller som kan köpa välfärdstjänster till
sänkta priser och därtill med RUT-avdrag. Det förefaller därför rimligt att de samhällsgrupper som
drar störst fördel av invandringen, genom en riktigt utformad skattepolitik, är med att lätta på bördan för de mer resurssvaga grupperna. Ur ett fredsoch utvecklingsperspektiv är det problematiskt att
ställa olika samhällsgrupper mot varandra.

av den totala sysselsättningen pressar ner lönenivån på arbetsmarknaden. I den offentliga debatten
menar därför många att kostnader för invandring
skulle kunna ses som en långsiktig investering och
istället finansieras genom upplåning och ökad
skuldsättning, speciellt i tider då statens finanser
är goda och det internationella ränteläget är
extremt lågt.

Tilltagande högerpopulism
Hur skall vi mot denna bakgrund då förstå den
framväxande främlingsfientligheten och den tilltagande högerpopulismen som många menar hotar
den representativa liberala demokratin?
Betänkandet av den offentliga utredningen om
ett effektivare arbete mot vardags-rasism och
främlingsfientlighet under ledning av Bengt Wästerberg, och som presenterades några år innan
”flyktingkrisen” 2015, erbjuder tankvärd vägledning. Utredningen ger med hjälp av flera forskningsrapporter olika exempel på hur ”främlingsfienden” inom oss, som de flesta svenskar i form av
mentala strukturer och fördomar tycks vara bärare av, medvetet eller omedvetet, skapat murar,
byggt stängsel och stängt människor ute från möjligheten att delta i samhällslivet (SOU, 2012:74,
Hedström, Müller,Valdez & Wennberg, 2014).
Studier inom ramarna för Stockholmskommissionens arbete för förbättrad social hållbarhet visar
hur starkt denna form av (omedveten) diskriminering präglar Stockholms Stads förvaltning (Löfvenius, 2017). Forskningen finner belägg för att denna form av ”vardagsrasism” ytterst bottnar i det rasistiska koloniala arv som Sverige delar med
många övriga länder i Europa (Guevara, 2015b).
Detta koloniala arv tog sig för svenskt vidkommande, genom det svenska rasbiologiska institutets forskningsarbete, tydliga uttryck fram till efterkrigstiden. Effekterna av vårt koloniala arv och
dess rasistiska fördomar blev tydliga i samband
med de argument som på sin tid presenterades för
att motivera den restriktiva flyktingmottagningen
av utsatta judar under andra världskriget. Argumenten känns väl igen från utformningen av dagens flyktingpolitik 60 år senare. ”Ökad generositet när det gäller invandring medför risk för ökad
främlingsfientlighet” (Åsbrink, 2011).
Flera forskningsstudier menar mot denna bak49

Box II:2:7 Begreppet populism
Begreppet populism är ett i grunden omtvistat begrepp.
I den svenska allmänna debatten har begreppet en negativ klang. Det uppfattas i folkmun som att vända kappan
efter vinden och att presentera förenklade lösningar på
komplexa samhällsproblem. Populistiska ledare uppfattas som demagoger med tillräcklig karisma för att kunna
utnyttja folkets okunnighet för egna politiska syften.
En av de mer framstående samhällsforskare, den argen
tinska politiska filosofen Ernesto Laclau, uppmärksammar frågan om politisk grupptillhörighet och beskriver
hur kollektiva identiteter som formas utifrån olika politiska anspråk, formulerade på en hög abstraktionsnivå
och på ett slagkraftigt sätt, under vissa förhållanden kan
mobilisera ett tillräckligt starkt politiskt stöd med förmåga att ifrågasätta det politiska etablissemangets legitimitet och rubba etablerade maktordningar.

grund av upplevd ekonomisk otrygghet och känslan av
samhälleligt utanförskap (Archeimer 2015). Även om de
inte uppger att de fått det sämre präglas Sverigedemokraternas sympatisörer av en betydligt mindre framtidstro och av ett större politikerförakt än väljare i övriga riksdagspartier (Jylhä, Rydgren & Strimling 2018). SOM-institutets undersökning 2016 visar på att partiet har sitt
starkaste stöd bland män i arbetarklassen, och stödet är
starkare på landsbygden och i de små tätorterna är i de
större städerna (Sannerstedt, 2016). Sverigedemokraternas senare års framväxt kan delvis förklaras av att deras
kärnfrågor kommit att få ett större utrymme i den politiska debatten och också prägla övriga partiers politiska
riktlinje. Någonting som inte minst uppmärksammats
medialt och som stärker partiets legitimitet hos väljarna
(Rydgren, 2018).

*
De politiska anspråk som populismen försöker artikulera
är i regel grundade i människors arbetslivs- och vardagserfarenhet. Vi (folket) ställs mot Dom (makthavarna, eliten, etablissemanget). Anspråken är ofta en kombination
av folkliga och småborgerliga krav. Populismen kan således anta såväl reaktionära som progressiva framträdelseformer. Den kan alltså vara såväl vänster, som center
och högerpopulistisk. Medan högerpopulismen främst
angriper stat och offentlig sektor och förhåller sig sympatisk till marknadsekonomin och den privata sektorn (så
länge den är nationellt rotad) råder det motsatta förhållandet för vänsterpopulismen (Moffitt & Tormey, 2014).
Samhällsforskningen skiljer vanligen på extrem högerpopulism och radikal högerpopulism (Rydgren, 2007).
Den förra arbetar utomparlamentariskt – tar avstånd från
det demokratiska systemet medan den senare arbetar
inom det parlamentariska systemet och vill förändra det
sätt på vilket demokratin fungerar.

*
Högerpopulism hämtar sitt idégods från etno-nationalismen, det vill säga föreställningen om att nationell identitet bygger på folks ursprung och är oföränderlig (essentiell, primordial). För att bli medlem av en nation krävs
att man delar blod och härkomst med den. För etno-nationalismens förespråkare framstår det som problematiskt, om inte omöjligt, att försöka få utomstående att
över tid assimileras in i denna form av gemenskap. Generellt sett kan högerpopulismens anhängare istället tänka
sig någon form av etno-pluralism – vilket innebär att olika folkgrupper lever sida vid sida men separerade från
varandra.
*
Den radikala högerpopulismen kännetecknas av att den
bygger på en etno-nationalistiskt rotad främlingsfientlighet och en anti-etablissemangsbaserad populism. Migration hotar nationell identitet och etablissemanget (inhemska eliter) bidrar till detta genom att offra nationella
partikulära värden och ersätta dem med mer internationellt legitima och universalistiska värdegrunder. Den radikala högerpopulismen strävar efter ultranationell folklig renhet samt lag och ordning vilket placerar dem nära
fascismen och nazismen. Till skillnad från de extrema utomparlamentariskt arbetande högerpopulisterna uppvisar den radikala högerpopulismen emellertid inte samma
antidemokratiska drag. Den uppvisar inte heller samma
rasism och tro på ett folks överlägsenhet som nazismen
(mest renodlad genom sin antisemitism, någonting som
i sin tur skiljer nazismen från fascismen som var något
mer tolerant gentemot det mångkulturella samhället).

*
Sverigedemokraterna är idag den partipolitiska kraft som
samlar upp och formar det sätt på vilket den radikala högerpopulismen kommer till uttryck i ett svensk sammanhang. Partiets politiska agenda präglas av värdekonservatism och nationalism. Sociokulturella frågor är mer
framträdande än socioekonomiska. De driver en mycket
restriktiv invandrarpolitik och oroas också av pågående
förändringar när det gäller andra maktordningar såsom
frågan om jämställdhet och sexuell läggning. Deras väljare återfinns såväl till vänster som höger och som tidigare främst har röstat på socialdemokraterna och moderaterna. De flesta av deras väljare söker sig till partiet på
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förstärkts av senare års invandring och tar sig särskilt uttryck i diskussionen kring mänskliga och
medborgerliga rättigheter och ställer frågan om
nationalstaten, medborgarskapet och tillgången
till de svenska välfärdssystemen på sin spets. Så
länge frågan om mänskliga rättigheter hör nationalstaten och medborgarskapet till omfattas inte
invandrare fullt ut av vare sig de medborgerliga
och politiska eller de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna om de inte har uppehållstillstånd. De kan inte göra några juridiska anspråk på
att omfattas av det svenska välfärdssystemet.
*
För socialdemokratin har nationalstaten varit viktig. Att behärska staten har varit nödvändigt för
att driva igenom välfärdsprojektet. Över tid har
detta projekt emellertid visat sig vara mycket exklusivt och icke inkluderande. Med hjälp av en paternalistisk stat och god social ingenjörskonst har
en välfärdsstat byggts upp för arbetande och skattebetalande medborgare istället för med de
människor som bor, vistas, arbetar eller har andra
långvariga relationer med landet. Den mellanmänskliga tilliten ansågs kunna skapas uppifrån
genom välfungerande och icke korrupta statliga
institutioner (Rothstein, 2011).
*
Många människor har inte känt sig inkluderade i
samhällsutvecklingen. I kombination med kraven
på mer flexibla arbetsförhållanden har människor
i en allt mindre utsträckning kommit att basera sin
identitet på yrkestillhörighet utan alltmer på territoriell förankring (vilket medfört att platsens betydelse har ökat). Exkluderingen gör att vikten av
sociala relationer (informella trygghets- och försörjningssystem) förstärks. Det uppstår en ny form
samhörighetsekonomi och bygdegemenskap (gemeinschaft) med kommunitära och främlingsfientliga drag. Diskussionen kring begrepp som
nation och folk har fått förnyad aktualitet.

Den traditionella tolkningen när det gäller orsakerna till högerpopulism är att det handlar om lågkonjunktur, ökad arbetslöshet och försämrade arbets- och livsvillkor. Konflikten uppfattas stå mellan vänster och höger och gäller förekomsten av
och styrkan i ekonomisk omfördelningspolitik
– ökade resurser till välfärd eller fler jobbskatte
avdrag. Som tidigare nämnts har forskningen
exempelvis uppmärksammat betydelsen av arbetslinjens minskade ersättningsnivåer och den finansiella krisens effekter på sysselsättningsnivå under
00-talets första hälft (Folke, Persson & Rickne, 2018).
Med hjälp av Karl Polanyi kan högerpopulismen
också beskrivas som en motrörelse och en reaktion
mot de effekter som tron på den självreglerande
marknaden visat sig medföra inte minst när det
gäller människors värderingar, samhällstillhörighet och sociala trygghet (Polanyi, 1944).
Under senare tid har det också blivit allt tydligare att den socioekonomiska konfliktlinjen mellan
vänster och höger har kompletterats med en ny
mer sociokulturell konfliktlinje mellan det nationella och det globala till följd av en ökad kamp
mellan olika värderingar. Den traditionella
klasskampsbaserade konflikten utifrån människors klasstillhörighet har kompletterats med en mer
renodlad identitetspolitik utifrån människors kulturella grupptillhörighet.
*
Högerpopulismen har förstärkts, inte bara på
grund av det politikerförakt som uppstår genom
vår tids interregnum och politisk handlingsförlamning. Föraktet späds också på genom känslan av
att ha blivit övergiven av arbetarrörelsens ledarskap och de värdegrunder på vilka den svenska
välfärdsmodellen och dess omfördelningspolitik
byggde. När regeringsinnehavet medförde ett ökat
behov av extern legitimitet på bekostnad av den
interna legitimiteten började också förutsättningarna för fortsatt traditionell finansiering av en av
den svenska modellens grundpelare – vikten av att
upprätthålla nationell solidaritet – att försvinna.
För landsbygdsbefolkningen spelar här såväl kommunsammanslagningarna i början på 1970-talet
samt övergången från en omfördelande region
politik till en mer tillväxtfrämjande regionalutveck
lingspolitik 20 år senare en viktig roll.
Framväxten av denna nya konfliktlinje mellan
socioekonomisk och sociokulturell ojämlikhet har
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Box II:2:8 Folk och nation
att förespråkarna för Ethnos vägrar tro på multikulturalism utan kräver någon form av total assimilering för att
kalla sig svensk medan Demos är mer toleranta och öppna för att acceptera hur människor som är bosatta på samma territorium själva väljer att identifiera sig.

Den politiska debatten präglades inför valet 2018 av olika
uppfattningar av innebörden i begreppet ”svenskhet” och
skillnad på folk och folk.
Begreppet ”folk” syftar på härstamning (blodsband),
gemensamt språk, historia (identitet) men kan också syfta
på geopolitisk enhet. Hos den tyska, primordiala och (national) romantiska traditionen fanns en stark idé att nationer borde formeras utifrån folkgrupper. Denna tradition pratar om en komponent hos ett gemensamt folk som
inte går att konstrueras, utan som istället bär på något
essentiellt.
En sådan primordial uppfattning baserar sig på att
blodsband är oföränderliga. En människa får genom sin
födsel en viss grupptillhörighet och blir till en del av ett
specifikt folkslag. Nationalitet och medborgare skall i dag
ens läge, utifrån denna tradition, betraktas som två olika
saker – då många av västvärldens moderna nationer (däribland Sverige) utgörs av det vi ofta benämner som det
multikulturella samhället. Med andra ord – nationalstatens territorium tenderar idag att delas av flera olika ”nationaliteter” samtidigt. Enligt ett primordialistiskt synsätt
anses det därför finnas stora skillnader mellan att vara
svensk och svensk medborgare, utifrån dagens kontext.

*
Högerpopulismen är att betraktas som etnokrater. Det är
utifrån ett sådant etnokratiskt synsätt som Sverigedemokraterna bygger sin definition på vad som krävs för att
vara svensk. Det är i denna bemärkelse som Sverigedemo
kraterna menar att Judar och Samer inte är att betrakta
som svenskar. Som renläriga entrokrater kan Sverigedemo
kraterna emellertid tänka sig att människor med andra
blodsband och med rötter i andra kulturer under vissa
specifika omständigheter kan byta kultur och grupptillhörighet – de kan bli svenskar. Antingen assimileras de
som unga/vuxna in i den svenska kulturen eller också så
föds de (av utrikesfödda föräldrar) in i den svenska kulturen, växer upp i den och upplever den som en naturlig
del av sig själva – de ser sig som svenskar och känner tillhörighet i samhället. De kan därmed också bli svenska
medborgare i juridisk bemärkelse (genom att de får medborgarskap).
I den utsträckning som de själva väljer att inte se sig som
svensk utan vill se sig som jude kallas de för etniska minoriteter som av olika skäl ändå väljer att leva i Sverige. I de
fall som de tillåts göra det talar vi om etnopluralism. Olika
folkgrupper lever och samexisterar sida vid sida. Som jag
tidigare kort redogjort för accepteras detta av Sverigedemokraterna. De menar att ingen inte skall påtvinga någon
etnisk minoritet att bli svensk om de själva väljer att exklusivt behålla sin egen identitet. Sammantaget har den
senare tidens återgång till att i den politiska debatten använda sig av dessa bägge socialantropologiska begrepp
ökat betydelsen av den sociokulturella konfliktlinjen.

*
Den andra, franska traditionen utgår istället från territoriet; alla som har fötts inom ett visst territorium tillhör
också nationen. Migranter kan också få chansen att erhålla medborgarskap, dock efter en viss prövotid. Utifrån
detta medborgarnationalistiska synsätt sammanfaller
medborgarskapet med den nationella identiteten - att
vara svensk är följaktligen det samma som att vara svensk
medborgare.
Etnologer brukar härvidlag med hjälp av grekiskt
språkbruk skilja på Ethnos och Demos, det vill säga på etnokrati och demokrati. Den praktiska skillnaden ligger i

Klassalliansens förändrade förutsättningar

främst, den socialdemokratiskt förändrade synen
på statens exklusiva roll för säkerställandet av välfärden, och att samhällsutvecklingens tilltagande
individualisering med krav på ökad valfrihet, fria
skolval och individuell lönesättning bejakades i
den utsträckning som blev fallet.
Därtill kommer att fackföreningsrörelsen under
samma tidsperiod förlorade delar av sin politiskt
mobiliserande betydelse. Detta inte minst som ett
resultat av att ägandet internationaliserades, flyttade bakom datorskärmar, blev oåtkomlig och urholkade strejkrätten. Fackföreningarnas minskade
betydelser förklaras också av att den pågående individualisering som präglar samhällsutvecklingen

Framväxten av högerpopulismen kan också uppfattas som ett resultat av att socialdemokratin försökt att kompensera sin handlingsförlamning, när
det gäller socioekonomiska förhållanden, med att
istället alltmer uppmärksamma frågan om sociokulturell ojämlikhet. Detta har inte minst upplevts som angeläget för att kunna öka samarbetet
med de borgerliga partier som präglas av mer frihetliga värdegrunder. Det handlar inte bara om att
prioritera de mänskliga rättigheterna i förhållande
till de medborgerliga, och bli alltför tillgänglig för
nya krav på normkritik och identitetspolitik (Trägårdh, 2018). Det handlar också om, och kanske
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skridande överenskommelser. En sådan blir inte
minst viktig för att socialdemokratin skall lyckas
med sin strävan efter att locka till sig väljare från
den mer frihetligt och liberalt sinnade medelklassen.
*
Socialdemokratins strävan efter breda klassallianser har sin historiska förklaring (Tham, 2013, Gustavsson & Lindberg, 2015). Bland annat rör den insikten om arbetarklassens grundläggande behov
av ytterligare politiska krafter för att ta makten
över statsapparaten och uppnå regeringsduglighet. Att denna strävan gradvis över tid kommit att
innebära en ny inriktning på politiken förklaras av
den utbredda uppfattningen att människors intresse för sociokulturella förhållanden, som stärker människors förmåga att tillvarata sina livschanser och förverkliga sina individuella drömmar, ökar när deras grundläggande basbehov är
tillgodosedda.
Forskningen har ägnat stort intresse åt medelklassens motstridiga intressen vilket gjort att de
utifrån sin yrkestillhörighet traditionellt kunnat
mobiliseras såväl för vänster som för högerpolitik
(Olofsson, 2018). Problemet för socialdemokratin
med att försöka närma sig medelklassen genom
att ge ökad uppmärksamhet åt den sociokulturella
konfliktlinjen är emellertid att deras traditionella
motstridiga intressen förändrats. Till följd av produktionsystemens och arbetsmarknadens förändring, håller medelklassen på att delas upp i två delar – de som känner sig inkluderade och förmögna
att tillvarata sina livschanser och de som inte gör
det. Det må vara att det inte är medelklassen som
hotas av lönedumpande östeuropeiska lastbilschaufförer eller byggnadsarbetare, men de hotas
istället desto mer av digitalisering och robotisering. Därtill kommer att välfärdsprofessionerna
drabbats hårt av aktuella former för samhällsstyrning (new public mangement) och tillhörande
vinstdriven privatisering som i det närmaste omöjliggjort att leva upp till professionernas traditionella krav på etik och självpåtagna strävan efter
att sätta patienten i centrum.
*
Forskningen har också uppmärksammat ”the politics of looking sideways” vilket innebär att människor, till följd av samhällets tilltagande individualisering, alltmer jämför sig horisontellt än vertikalt
(Nyström & Nilsson, 2018). Denna horisontella
socioekonomisk ojämlikhet drabbar speciellt

reducerat politikens intresse för den kollektiva förmågan. ”Gör Din Plikt – Kräv Din Rätt – som i August Palms ursprungliga tappning handlade om
plikten av kollektiv organisering för att därefter
kunna utmana kapitalägarna och kräva sina rättigheter – förvandlades till att bli ett påbud till var
och en att genom arbete och skatteinbetalning
först göra rätt för sig innan tillgång till välfärdssystemens sociala skyddsnät kunde påräknas.
*
Det finns ytterligare en förklaring till socialdemokraternas minskade förmåga att bekämpa ökade
socioekonomisk jämlikhet med hjälp av traditionell omfördelning som sällan uppmärsammas i
den politiska debatten. Det handlar om det sätt på
vilket den svenska modellen utformats – den så
kallade Rehn-Meidner modellen – och om den utsträckning som den socialdemokratiska omfördelningspolitiken varit tillväxtbaserad.
Ekonomisk tillväxt gjorde det möjligt att förbättra inkomstnivåer och levnadsvillkor för de sämst
ställda utan att alltför påtagligt beskatta de mer
välbeställda som kunde sitta kvar i orubbat bo
(Andersen, 2013). Jämlikhet handlade alltså mer
om att lyfta låginkomsttagarna till mitten på inkomstskalan medan toppskiktet lämnades relativt
opåverkat. Utbildnings-, arbetsmarknads- och familjepolitik spelade en större roll för jämlikheten.
Det gäller inte minst kollektivavtalsystemet som
framgångsrikt förhindrade framväxten av en låglönesektor och en ny klass av ”working poor”. Den
minskade tillväxten, tillsammans med det faktum
att tillväxten senare årtionden till följd av produktionsteknologins utveckling blivit allt mindre sysselsättningsskapande, har omintetgjort den finansiella basen för denna socialdemokratiska omfördelningspolitik.
Denna utveckling har inte bara förstärkt betydelsen av den klassiska socialdemokratiska allianspolitik som präglat partiet sedan 1920-talet. Den förklarar också socialdemokratins försök att med alla
till buds stående medel förhindra att en alltför stor
arbets- eller flyktinginvandring skall riska den
svenska modell och det system med kollektivavtal
som så framgångsrikt lyckats hålla en solidarisk
lönepolitik vid liv och en låglönesektor borta från
den svenska arbetsmarknaden. Såväl den socioekonomiska som den sociokulturella konfliktlinjen har därmed förstärkts med ytterligare dimensioner. Någonting som ökat behoven av blocköver53

ker som det politiska konventionella ledarskapet
att de helt enkelt avfärdas som offer för populister.
*
Bristen på politisk representation har förstärks i
takt med att de politiska partierna, genom sitt partistöd, blivit allt mindre beroende av sina medlemmar. Människor upplever att de politiska partierna
har betydligt mer att göra med varandra och de
förhandlingar som pågår i riksdagens utskott än
att lyssna på vare sig medborgarna eller sina medlemmar. Inte minst yttrar sig detta i att partierna
flyttat över stora delar av sina partikanslier till
riksdagshuset. Medlemmarna kommer inte ens till
tals när det gäller att nominera partiernas kandidater till olika politiska förtroendeuppdrag.
Många upplever att partierna därmed blivit alltmer elitstyrda.
Därtill kommer att partiernas politik och tolkning av samhällsnyttans innebörd i sin bredare bemärkelse inte längre, som en följd av ett minskande antal medlemmar, formas i interaktion med
medlemmarna (Wästberg & Lindvall 2017). Den
formas istället utifrån tolkning av olika opinionsundersökningar som oftast begränsar sig till att
mäta befolkningens uttryck för sin individuella behovstillfredsställelse (Bjereld et al., 2018).
Mätningarna fångar därtill dåligt upp avvikelser
och spridning utan vilar för det mesta i medeltalens bekvämlighet. Denna utveckling har förstärkt
människors känslor av brist på politisk representation, ökat det upplevda demokratiska underskottet liksom föraktet för myndigheter och förtroendevalda politiker. Den misstro gentemot det politiska etablissemanget som populismen ger uttryck
för kan således till stor del förklaras med att de politiska partierna upphört med att fånga upp människors kollektiva politiska anspråk och att vara folkets kanaler in till staten.
Det politiska ledarskapet upplevs alltmer enbart
tänka på sin egen makt och sitt eget varumärke
(inte minst för att kunna göra privat karriär efter
det att det politiska uppdraget upphört). Som ett
resultat förstärks det politiska ledarskapet oförmåga att komma tillrätta med såväl den socioekonomiska som sociokulturella ojämlikheten till
följd av att deras maktutövning gradvis förlorat
alltmer av sin legitimitet. Forskningsstudier som
undersökt de politiska partiernas ledarskap konstaterar att Sverigedemokraternas kandidater, till
skillnad från övriga partiers, själva kommer från

redan missgynnade grupper, exempelvis unga
män som saknar gymnasiebetyg, äldre som fått
sämre pensioner eller landsbygdsbefolkning i glesbygdsområden med sämre tillgång till välfärdstjänster.
Inställningen till och reaktionen på socioekonomisk ojämlikhet beror dessutom mindre på hur
folk har det idag utan betydligt mer på fruktan och
osäkerhet respektive förhoppningar på vad som
skall hända i framtiden. Där tenderar farhågorna
att överglänsa förhoppningarna. Till många ekonomers förtret är de flesta människor mer riskundvikande än de är nyttomaximerande.
*
Arbetsmarknadens förändring – och framväxten
av ett så kallat prekariat – har härvidlag skapat
nya och förstärkt gamla konfliktlinjer, inte minst
behoven av de socioekonomiska trygghetsystemen. Till prekariatet räknas vanligen också den
del av den växande medelklassen som ser på sig
själva som förlorare och som inte längre känner
igen Sverige utan istället känner sig exkluderade,
osäkra och hotade. De har en kraftigt pessimistiskt
tillbakablickande syn på framtiden och riskerar att
utgöra rekryteringsbas för högerpopulismen.
Flera samhällsforskare beskriver därför prekariatet som en farlig klass, om än i vardande (Standing, 2011). Att socialt rättvist hantera riskerna
som kommit till av den här utvecklingen blir en
helt central utmaning för framtidens beslutsfattare
– speciellt i en tid av stor osäkerhet och förändring
där den sociala rörligheten samtidigt minskar.
Väldfärdspolitikens förmåga att erbjuda människor
ett socialt grundskydd utgör ett beprövat sätt härvidlag för att absorbera utvecklingens negativa
effekter och öka människors riskbenägenhet.

Ojämlikheternas olika dimensioner
En viktig drivkraft bakom högerpopulismens
framväxt står att finna i människors upplevda brist
på politisk representation (Castells, 2018). Många
saknar tillgång till, eller känner inte längre igen sig
i, det politiska rummet och i det offentliga samtalet. De hittar få möjligheter att göra sin röst hörd
och upplever sig få allt svårare att påverka de politiska beslut som berör deras vardagsliv. Istället för
att den politiska ledningen lyssnar och tar människors beskrivning av sina livsvillkor på allvar upplever många av de människor som inte längre tän54

Individualiseringen tar sig främst uttryck i människors 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.
Denna värdegrundsbaserade typologisering har
i stor utsträckning kommit att tjäna som en förklaringsmodell till det förändrade svenska politiska
samtalet och anses förklara såväl skiftande partilojalitet bland valmanskåren som interna splittringar inom partierna, någonting som inte minst
blev tydligt genom moderata samlingspartiets partiledarbyte under hösten 2017. Som ett resultat av
Brexit och valframgången för Donald Trump i presidentvalet i USA har det samtidigt också vuxit
fram andra liknande förklaringsmodeller men som
istället för värdegrunder lagt betoning på människors behov av en fast identitet (Goodhart 2017).
Fredsforskningen delar denna senare betoning
av betydelsen av människors identitet eftersom
dessa är mer trögrörliga och mindre förändringsbara än människors värderingar (Burton, 1990).
Istället för GAL/TAN bygger dessa motsvarande
förklaringsmodeller därför främst på det sätt på
det på vilket människor formar sin identitet och på
platsens betydelse; varsomhelst (Anywhere) respektive någonstans (Somewhere).
Problemet med de bägge skalorna är emellertid att
de på sin höjd fångar de socioekonomiska och sociokulturella ojämlikheterna på individnivå. Ur ett
freds- och konfliktperspektiv är det viktigt att också försöka fånga hur dessa olika typer av ojämlikheter tar sig uttryck på gruppnivå. Det blir därför
nödvändigt att dela in såväl den socioekonomiska
som den sociokulturella konfliktlinjen i två dimensioner – en vertikal och en horisontell. För att göra
det än mer komplicerat, och som jag senare skall
få anledning av återkomma till, består också såväl
de vertikala som de horisontella dimensionerna av
två olika poler som interagerar med och påverkar
varandras styrka och dragningskraft.
*
Den socioekonomiska ojämlikhetens vertikala dimension handlar om motpolerna rik (goda livsvillkor) och fattig (utsatta livsvillkor) eller med ett
annat språkbruk inkluderad och exkluderad – inte
minst när det gäller tillgång till välfärdstjänster,
någonting som beror på platsens betydelse. Denna
vertikala dimension ligger till grund för den traditionella klassanalysen där yrkestillhörighet och

arbetsgrupper och yrkeskategorier som drabbats
hårt av utvecklingen. Sverigedemokraterna kan
därför på ett helt annat sätt beskrivas som en folkrörelse än övriga partier (Folke, Persson & Rickne,
2018).
För att senare kunna identifiera åtgärder med
vilka socioekonomiska och sociokulturella ojämlikheter skulle kunna bekämpas, liksom deras inbyggda försvars- och motkrafter, är det, trots överhängande risk för teoretisering, viktigt att ytterligare något fördjupa resonemanget kring dessa
båda konfliktlinjer och det faktum att bägge form
erna för ojämlikhet i själva verket var och en består
av två olika (men samverkande) dimensioner, där
politiken som tidigare nämnts hittills koncentrerat
sig på de vertikala dimensionerna på bekostnad av
de horisontella.
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 (Castells, 2018).
*
Statsvetenskapen brukar beskriva den sociokulturella konfliktlinjen 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 nationalistiska värdegrunder
(sammantaget förkortat till TAN). Utvecklingen
mot GAL har förstärkts av samhällets pågående individualisering. Denna individualisering har ingenting med individualism eller egoism att göra och
handlar inte heller nödvändigtvis om minskad vilja till kollektiv samverkan.
*
Den ökade individualisering som uppmärksammats under senare årtionden i Sverige, och som
enligt World Value Survey medför att Sverige
sticker ut i förhållande till andra länder, handlar
främst om att informationsteknologins utveckling
ökat människors tillgång till information och tilltro till sin egen förmåga att fatta beslut och förhålla sig till det som händer i samhället runt omkring.
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det rurala, inte minst till följd av att det urbana livet blivit normen för vad som uppfattas som ett
gott liv. Detta har medfört att den sociokulturella
ojämlikhetens horisontella dimension och frågan
om erkännande (det vill säga politiskt representation och om huruvida människor känner igen sig i
det offentliga samtalet och kan göra sin röst hörd)
liksom frågan om människors identitet och grupptillhörighet under senare år ökat alltmer i vikt.

funktion spelar en stor roll (Ahrne, Stöber & Thaning, 2018).

De socioekonomiska och sociokulturella
ojämlikheternas horisontella dimension
Den socioekonomiska ojämlikhetens horisontella
dimension handlar om utvecklingsteorins fundament, den mellanregionala balansen, det vill säga
om funktionell tillväxt i förhållande till territoriell
resursmobilisering. Statens förändrade roll och
minskade möjligheter till traditionell omfördelningspolitik har reducerat värdet av den funktionella utvecklingsstrategins effektivitet. Tillsammans med ökad medvetenhet om betydelsen av
ökad självförsörjning av livsmedel liksom om
transportarbetets påverkan på klimatet har detta
förstärkt behovet av och intresset för lokal resursmobilisering.
Den socioekonomiska konfliktlinjen illustreras
av den alltmer ojämlika relationen mellan stad
och land och det faktum att stora befolkningsgrupper upplever att det är betydligt lättare att kunna
tillvarata sina livschanser i urbana miljöer än på
landsbygden där många upplever befinna sig i
bakvattnet och dit statens moderna välfärdsinstitutioner inte når ut.
När det gäller den sociokulturella ojämlikhetens
vertikala dimension så handlar motpolerna här
om GAL och TAN (alternativt av ”anywhere” och
”somewhere”) vars innebörd jag just redogjort för.
Den sociokulturella ojämlikhetens horisontella
dimension å sin sida handlar om erkännande och
identitet och rör sig på en skala mellan vad som
inom sociologin kallas för gesellschaft och gemeins
chaft (Tönnis, [1887], 1963). Det handlar här om
samhällelig tillhörighet (society) med medborgare
inom ett visst territorium (demos) i förhållande till
bygdegemenskap (community) med människor utifrån etnisk tillhörighet och folkslag (ethnos).
Politikens tidigare fokusering på den socioekonomiska ojämlikheten till trots, har övergången
från en omfördelande efterfrågestyrd regionalpolitik till en mer utbudsstyrd och tillväxtorienterad
regionpolitik, medfört en bristande förmåga att,
på ett för människor tillfredställande sätt, hantera
geografiska skillnader och den tilltagande uppdelningen mellan stad och land. Även delar av den sociokulturella konfliktlinjen kännetecknas således
av den ojämlika relationen mellan det urbana och

Ökad polarisering och
samhällelig tudelning
Som jag tidigare kortfattat varit inne på har Socialdemokratin under välfärdssamhällets uppbyggnad av naturliga skäl prioriterat den ena konfliktlinjen – den socioekonomiska jämlikheten – på bekostnad av den andra - den sociokulturella jämlikheten. Den tilltagande individualisering som följer
i samhällsutvecklingens spår har tillsammans med
minskat utrymme för traditionell skatte- och omfördelningspolitik emellertid medfört att den socioekonomiska ojämlikheten under senare tid något
tonats ner och att den sociokulturella ojämlikheten, med sina mer liberala värdegrunder och frihetssträvanden, alltmer kommit att prägla och till
viss del ta över dagens samhällsdebatt.

Ojämlikheternas inbördes samband
För att förstå högerpopulismens grogrund är det
viktigt att uppmärksamma relationen mellan den
ökande socioekonomiska ojämlikheten och den
minskade sociokulturella ojämlikheten liksom det
sätt på vilket de vertikala ojämlikheterna påverkar
de horisontella. Problemen som uppstått för den
representativa liberala demokratin, tillföljd av att
den sociokulturella ojämlikheten (politics of representation) prioriterats på bekostnad av den socioekonomiska ojämlikheten (politics of redistribution), och där de vertikala dimensionerna därtill prioriterats på bekostnad av de horisontella,
har olika bottnar.
Den socialdemokratiska tidigare strävan efter
att minska socioekonomiska ojämlikheter underlättades i en tid då den ekonomiska tillväxten
medgav en omfördelning av resurser utan att detta
skedde på någon befolkningsgrupp bekostnad.
Minskad ekonomisk tillväxt och ökad globalt beroende har, tillsammans med den allt mindre syssel56

de samhällsgrupper vars socioekonomiska utsatthet gör det svårt att få ihop vardagsekonomin.
Alltfler som arbetar inom bygg- eller transportbranschen och som tvingas att införskaffa och
själv bekosta sina arbetsredskap (oavsett om det
gäller verktyg eller transportfordon) och bli så
kallade egen företagare får allt svårare att känna
igen sig i den politiska diskussionen om vikten av
att subventionera människors inköp av el-cyklar.
Frustrationen beror inte på bristande respekt för
miljö och klimatförändringar utan bottnar mer i
känslan av att storstadsbefolkningen, trots närheten till tunnelbana och bussar, prioriteras på bekostnad av landsbygdsbefolkningen vars transportkostnader, som redan tär på hushållsbudgeten
till följd av dåligt utbyggda kollektiva transportsystem, ytterligare kommer att stiga efter politiska
beslut om ökad skatt på drivmedel.
*
I en tid av samhällsomdaning med förändrade värdegrunder, syn på livsstil och innebörden av ett
gott liv, ökar risken för att olika befolkningsgrupper kommer att gå i otakt, se sina mer grundläggande behov ställas emot varandra och få olika
förutsättningar att känna samhällelig tillhörighet
och tillit. Många människor söker erkännande och
social trygghet i den sociokulturella ojämlikhetens
horisontella dimension, i form av mindre gemenskapsgrupper. När samhällets moderna institutioner inte når ut och då alltfler människor blir utlämnade åt sin individuella förmåga söker sig många
människor tillbaka till sådana lokalt baserade gemenskapsgrupper där samtidigt världen utanför
känns främmande och hotfull.
*
Den sociokulturella ojämlikhetens horisontella
dimension och frågan om identitetsformation
handlar således mindre om människors individuella värderingar och betydligt mer om människors
behov av erkännande och samhällelig tillhörighet.
Dessa behov är mer trögrörliga och inte lika förhandlingsbara (Burton 1990). Då som nu utvecklar sådana lokala gemenskapsgrupper, utifrån sina
behov och föreställningsvärldar, en mer trångsynt
utformad identitetspolitik, ofta utifrån en repressiv kommunitär grund.
Identitetspolitik, utformad för en ensidig kamp
för sociokulturella rättigheter, skall uppfattas som
ett resultat av välfärdsstatens exklusiva karaktär.
Den är en reaktion på bristande inkludering och

sättningsskapande teknologiska utvecklingen, urholkat de politiska förutsättningarna för en skattefinansierad omfördelningspolitik.
*
De ökade krav på sociokulturell jämlikhet som följer med den tilltagande individualiseringen har således vuxit fram under en period då svensk ekonomi samtidigt kännetecknats av ökade inkomstklyftor och socioekonomiska skillnader. Till skillnad
från vad som på sin tid krävdes för förstärkt socioekonomisk jämlikhet medför emellertid de aktuella kraven på sociokulturell jämlikhet, exempelvis
frågan om jämställdhet mellan könen och vissa
minoritetsgruppers rättigheter, förändrade maktordningar. En grupps rättigheter ställs mot en annan grupps privilegier på ett annat sätt än tidigare.
Politiskt har detta blivit än mer problematiskt eftersom produktionssystemensutveckling med förändrade arbetsvillkor ökat den socioekonomiska
utsattheten också för delar av den tidigare mer
välbeställda medelklassen. Detta har inneburit att
även deras tidigare mer stabila grupptillhörighet
under senare tid luckrats upp och fragmenterats.
Framväxten av det så kallade prekariatet, som tidigare dikuteras, har inte bara kommit att omfatta
den visstids- och tillfälligt anställda delen av arbetarklassen eller de arbetare som tvingats att själva
anskaffa och svara för sina produktionsmedel.
Prekariatet har i en tilltagande utsträckning börjat omfattas också av andra yrkeskategorier och
professioner (exempelvis läkare, lärare, socionomer och sjuksköterskor) som traditionellt bemannats av medelklassen och som numera upplever
sina arbetsvillkor dramatiskt försämrade och också hotande för deras yrkesetik och yrkesheder
(Therborn, 2018).
*
För ekonomiskt utsatta grupper börjar därmed politisk strävan efter att tillgodose mer socioekonomiskt välbärgade samhällsgruppers liberala värdegrunder och sociokulturellt betingade frihetsprojekt (hur välmotiverade dessa än må vara i sig)
sammantaget upplevas som en alltför snäv identitetspolitik där tillgodoseendet av en grupps krav
sker på bekostnad av någon annans. Frågan om att
uttrycka mänskliga rättigheter när det exempelvis
gäller sexuell läggning genom Prideparader, vikten av en feministisk utrikespolitik eller krav på ett
tredje kön tillhör några av de sociokulturellt rotade politiska frågor som känns avlägsna för delar av
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tilliten minskar ökar därför behoven att söka samhällstillhörighet i den gemenskap som den mindre
gruppen erbjuder.
*
Nätverkssamhället och ökad användning av sociala medier har också, något paradoxalt med tanke
på i individualiseringens tidevarv, ökat människors behov av grupptillhörighet såväl i sin roll som
konsument när det gäller beslut om val av varumärke som i sin roll som samhällsmedborgare när
det gäller politisk representation och olika sätt för
att ge uttryck åt politiska anspråk (Laclau, 2005,
Bjereld & Demker, 2011). För att politiskt kunna
identifiera förhållningssätt som kan motverka den
ojämna utvecklingen och skapa en mer inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling blir
det, som tidigare påpekats, viktigt att se till såväl
de socioekonomiska som de sociokulturella ojämlikheterna och då inte bara till deras vertikala dimensioner utan också till dess horisontella.
*
Figurerna på nästa sida är ett försök att illustrera
ojämlikheternas olika aspekter. Den socioekonomiska ojämlikheten återfinns i figuren till vänster
och den sociokulturella i figuren till höger. De horisontella dimensionerna återger de effekter som
vertikala ojämlikheter på individnivå kan tänkas
ge upphov till på gruppnivå. Figurerna med sina
axlar och motpoler återspeglar dimensionernas ytterligheter.
*

små faktiska möjligheter för många människor,
bärare av såväl liberala som konservativa värdegrunder, att kunna bli tillräckligt politiskt delaktiga
i samhällsutvecklingen för att på ett tillfredställande
sätt kunna upprätthålla och stärka sin sociala status.
*
Tendenser till en förstärkt och aktiv identitetspolitik ökar med globaliseringen och människors tilltagande oro för exkludering och marginalisering.
Som jag tidigare varit inne på ger identitetspolitik
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 motsatt effekt,
istället för en mer inkluderande samhällsutveckling kan den visa sig bli mer exkluderande och
leda till fragmentering och positionering utifrån
särintressen. En socialt hållbar samhällsutveckling
ställer därför krav på att identitetspolitik, för att
bli inkluderande, utformas såväl utifrån socioekonomiska som sociokulturella politiska anspråk.
Därtill kommer att de socioekonomiska och de
sociokulturella ojämlikheterna överlappar och förstärker varandra. Detta gäller framför allt de horisontella dimensionerna som båda också bär på en
geografisk dimension. Uppmärksammas bör också
att de horisontella dimensionernas gruppnivå inte
handlar om olika befolkningsgrupper i form av ålder, kön utan mer handlar om olika sociala grupper och deras utsatthet. När människors livsvillkor
försämras och de känner sig exkluderade och utan
politisk representation ökar som tidigare nämnts
behoven av platsen och den lokala gemenskapen.
Den utsatthet som ofta präglar storstädernas förorter är ett illustrativt exempel på hur socioekonomiska och sociokulturella ojämlikheter samvarierar och påverkar varandra. Platsens betydelse ökar
såväl för erkännande som för människors identitet
(människor är från ”orten”) (Sernhede, 2002,
2010, Barnombudsmannen, 2018).
Den socioekonomiska och sociokulturella ojämlikhetens dimensioner innehåller också en gemensam dimension när det gäller människors strävan
efter såväl frihet som trygghet och säkerhet. I tider
av osäkerhet och bristande framtidstro söker
människor förstärka sin egen och sin familjs säkerhet och trygghet genom ökad grupptillhörighet
och gruppsamverkan. Detta gäller såväl vid socioekonomisk som vid sociokulturell utsatthet
(Fukuyama, 2018, Castells, 2019). När samhälls-

Som framgår av figurerna finns det vissa samband
när det gäller människors relationer och förhållningssätt till de vertikala och horisontella konfliktlinjernas övre och vänstra position liksom till de
nedre och högra. Det är människors relation till
och förflyttning mellan å ena sidan egna individuella ställningstaganden och förhållningssätt och å
den andra val av en specifik grupptillhörighet för
att föra fram kollektiva anspråk som traditionella
opinionsundersökningar, och för den delen också
traditionella klassanalyser, många gånger missar
att fånga upp.
För att fånga upp kollektiva anspråk på förstärkt
socioekonomisk och sociokulturell jämlikhet är
det inte längre så intressant att kartlägga vilka individerna är när det gäller deras yrkestillhörighet
eller hur mycket de tjänar utan framför allt undersöka vilka nätverk de tillhör liksom den sociala
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ende på inriktningen och karaktären på den verksamhet i vilken de har sin utkomst.
*
För vissa branscher och yrken kan exempelvis en
funktionellt betingad och exportinriktad verksamhet anses erbjuda stora möjligheter till att tillvarata såväl ägarnas som de anställdas livschanser
medan människor i andra branscher och yrkeskategorier kan uppleva omvärldens konkurrensutsatthet för ett allvarligt hot mot den egna tryggheten. Medan den första kategorin tenderar att vara
bärare av mer liberala värdegrunder och prioritera
frågan om frihet och självförverkligande tenderar
den andra att präglas av mer konservativa värdegrunder och prioritera frågan om lokal förankring
och trygghet.
*
Olika samhällsgrupper påverkas sålunda på olika
sätt av socioekonomiska förhållanden och mer resurssvaga grupper har en tendens att värna sin
självkänsla och sociala status genom förstärkt
samhörighet med hembygden och betydelsen av
den sociokulturella horisontella dimensionen.
Därtill kommer att även den mer territoriellt förankrade resursmobiliseringen förenas emellertid
många gånger i praktiken kan visa sig förenlig
med, ja rentav beroende av, en funktionell ekonomisk rationalitet. Produktionssystem bestående av
kluster utgör ett tydligt exempel på detta. Klustret
består ofta av relaterade och stödjande företag
som kan vara såväl vertikalt integrerade (det vill
säga ingå i en förädlingskedja) som horisontellt

status som nätverken uppbär (Surowiecki, 2004).
Människors alltmer subjektiva uppfattning av sin
egen klasstillhörighet slår nämligen igenom i en
allt större utsträckning (Stöber, Suhonen & Therborn, 2018).
Olika opinionsundersökningar tenderar, genom
sina metodval, inte bara att koncentrera sig på individnivå (den vertikala dimensionen) utan därtill
att främst fånga in människor som känner sig inkluderade i samhällsutvecklingen och som kan
göra sig röst hörd. Resultaten av de opinionsundersökningar man låtit genomföra tenderar som
en följd av detta att få en överrepresentation av de
som ligger i vänstra övre hörnet. De människor
som känner sig utestängda, sakna representation
och därför söker sig till mindre gemenskapsgrupper passerar ofta under radarn.
*
Observeras bör att det inte finns någon direkt motsättning mellan motpolerna. Tvärtom. Såväl de
olika konfliktlinjerna i sig som dess två dimensioner skär in i, överlappar och påverkar varandra.
Det gäller speciellt för den socioekonomiska som
sätter stark prägel på uttryckssätten för den sociokulturella. Betydelsen av människors känsla av
samhälleligtillhörighet respektive utsatthet gör att
folks positionering i ojämlikheternas olika dimensioner skär rakt igenom traditionell klasstillhörighet. Såväl ekonomiska makthavare och egna företagare som underordnade lönearbetande arbetstagare kan tillsammans befinna sig såväl i figurernas
vänstra övre hörna som i deras högre nedre bero59

produktionsförhållanden som tänkandet medförde. Arbetsmarknadens utveckling, med sina krav
på ökad flexibilitet och visstidsanställningar, har
lett till arbetskraftens förändrade identitet. Den
har blivit mindre funktionell – utifrån yrkestillhörighet – och mer territoriellt baserad utifrån lokal
tillhörighet. Det förändrade politiska landskapet
är ytterligare en faktor som ökat betydelsen av den
sociokulturella dimensionen. Den politiska representationen förändras till följd av att den traditionella partipolitiken sitter fast i det funktionella utvecklingstänkandet och ser sig tvingade att alltmer söka sig till mitten för att uppnå den politiska
konsensus och det stöd från medelklassen som
detta tänkande kräver (triangulering). Politiska
partier förlorar i betydelse – människor finner andra sätt för att kanalisera sitt samhällsengagemang. Samhällsforskningen menar att det är en
sådan partipolitisk triangulering som i sin förlängning också öppnar upp för populistiska strömningar, såväl till vänster som till höger (Mouffe, 2009,
Rydgren & van der Meiden, 2018).
*
Problemet som uppstått för svenskt vidkommande
är att partipolitiken, genom sin nuvarande utformning, begränsar sig till att hantera de vertikala
dimensionerna i de bägge konfliktlinjerna (valet blir
en folkomröstning om välfärden och om invandring) och att de politiska partierna ännu inte (med
undantag från Sverigedemokraterna) tillräckligt
väl uppmärksammat vikten av de horisontella
dimensionerna och att dessa också behöver möjlig
göra tillräcklig representativitet (tillgång till det
politiska rummet på lika villkor). Detta framgår
mycket tydligt av partiledarnas tal i Almedalen
under valåret sommaren 2018.
*
Det finns många goda skäl att hantera de vertikala
ojämlikheterna (bättre ekonomisk tillväxt, förbättrad folkhälsa etcetera) men de horisontella
ojämlikheterna blir speciellt viktiga ur ett socialt
hållbarhets- och konfliktperspektiv. Horisontella
skillnader mellan befolkningsgrupper skapar frustration som kan användas för politisering och mobilisering av populistiska krafter. Problemet här är
att den horisontella ojämlikheten oftast är mer
svårfångad – dels saknas statistik på gruppnivå och
dels bygger den mycket på människors upplevelser
(perception – av exempelvis diskriminering). Detta
till skillnad från vertikala ojämlikheter som ofta

integrerade (det vill säga i samverkan eller konkurrens verka ”på samma nivå” i ett produktionssystem). Detta är en av förklaringarna till den vanligt förekommande politiska strävan efter att förena den funktionellt baserade ekonomiska rationa
liteten med en territoriellt förankrad demokrati.
Den tidigare efterfrågebaserade och omfördelande regionalpolitiken utgör genom skattepolitikens utformning ett exempel på hur den tillhörande socioekonomiska konfliktlinjen i den praktiska
politiken tenderade att överordnas den sociokulturella. Som tidigare nämnts visar forskning på att
ju mer de materiella behoven blir tillgodosedda desto mer tenderar emellertid betydelsen av den
sociokulturella konfliktlinjen över tid att öka (Nilsson & Nyström, 2018).
*
Statens minskade förmåga till traditionell omfördelningspolitik (illustrerad av övergången från en
efterfrågebaserad och omfördelande regionalpolitik till en tillväxtfrämjande och utbudsstyrd regionpolitik (i form av en så kallad regional utvecklingspolitik) spelar också en stor roll för den territoriella identiteten och sociokulturella konfliktlinjens ökade vikt. Det funktionella utvecklingstänkandet medförde att rikspolitiken smittade av sig
på den kommunala partipolitiken (vem vill inte
vara modern?) och minskade intresset för territoriell resursmobilisering.
Detta medförde över tid att människor på lokal
nivå snart inte längre kände igen sig i den partipolitiska diskussionen. Det hjälpte inte att kollektivtrafiken byggdes ut till och från kommunernas
centralorter för att underlätta arbetspendling. Dåliga bussförbindelser i övrigt, tillsammans med en
höjd bensinskatt, gjorde det svårare att exempelvis
få iväg ungarna till fotbollsträningen eller andra
fritidsaktiviteter efter skolan. Den känslan av bristande politisk representation som många medborgare runtom i landet upplevt sedan kommunsammanslagningarna i början av 1970-talet förstärktes ytterligare, liksom politikerföraktet och
kritiken mot det politiska etablissemanget. I hembygden och i den ”egna” gruppen tyckte sig
människor lättare kunna få erkännande, känna
sammanhang och representation, och därmed
kunna förbättra sina livsvillkor.
Det funktionella utvecklingstänkandet (se Box
II:1:6) spelade också in för att förstärka den sociokulturella konfliktlinjen genom de förändrade
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till 17,6 procent. Inget av de traditionella blocken
uppnår numera en egen majoritet.
Som utvecklingen visat har bygger därför den nuvarande regeringsbildningen på ett blocköverskridande samarbete där den traditionella socialdemokratiska politiken förflyttats högerut och bygger på samarbete med partier med mer liberala
och frihetliga värdegrunder. Ett framtida regeringsskifte tycks alltmer förutsätta framväxten av
ett nytt konservativt politiskt block med Sverige
demokraterna som en trolig samarbetspartner.
*
Ett motsvarande dödläge har uppstått i många
kommuner där mer än hälften av de styrande partierna på liknande sätt har förlorat sin majoritet
samtidigt som inte heller någon annan konstellation kan uppvisa ett tillräckligt starkt väljarstöd för
att, utan hjälp av Sverigedemokraterna, uppnå politisk handlingskraft.
Nationella historiska ideologiska skiljelinjer slår
emellertid inte alltid igenom lokalt där i stället
personliga relationer många gånger spelar en större roll. Historiskt har pragmatismen också visat sig
större på lokal än på central nivå när det gäller
samarbete över blockgränserna. Så blir det sannolikt också i fortsättningen. Problemet som uppstår
härvidlag är närmast att nödvändiga kompromisser inte gör det möjligt för folkvalda politiker att
arbeta för att genomföra den politik de gick till val
på och med vilken de vann väljarnas stöd.
Den stora utmaningen för det kommunalpolitiska ledarskapet ligger i att skapa en acceptans hos
såväl förtroendevalda fritidspolitiker som hos partimedlemmar och väljare att gilla läget (Sveriges
Kommuner och Landsting, 2016). Detta trots att de
politiska konfliktlinjerna därigenom riskerar att
hamna inom blocken istället för mellan blocken
och göra de politiska skillnaderna och de politiska
alternativen än otydligare för gemene man. Det
kan inte uteslutas att utgången för att uppnå kommunal politisk handlingskraft kommer att befästa
det postpolitiska tillståndet och människors känsla
av brist på politisk representation ytterligare.

bygger på faktiska och mer mätbara förhållanden.
De vertikala ojämlikheterna kan oftast hanteras
genom progressiv beskattning med syfte att öka
transfereringarna till sämre ställda, medan de horisontella kräver någon form av mer renodlad och
riktad fördelningspolitik. På gruppnivå fungerar
inte socialdemokraternas klassiska tillväxtbaserade och generella omfördelningspolitik. Statens
förändrade roll, minskat utrymme för ekonomisk
omfördelningspolitik och övervältring av uppgifter (och tillhörande utgifter) på kommunerna har
inte bara förstärkt de horisontella ojämlikheterna,
de har genom ökade krav på finansiering med
hjälp av den kommunala plattskatten också förvärrat den vertikala ojämlikheten genom att den
progressiva inkomstbeskattningens minskade betydelse. Därtill kommer effekterna för välfärdens
finansiering av en alltmer försumbar bolagsbeskattning.

Traditionell blockpolitik ur led med tiden
Som en följd av vår tids samhällsomdaning med
sin övergång från det nationalstatliga projektet till
ett nätverkssamhälle där staten i en allt ökad utsträckning dragit sig tillbaka från det politiska
rummet har oförmågan att politiskt hantera ojämlikheternas horisontella dimensioner förvärrat effekterna av det Interregnum som under senare år
kännetecknat det svenska politiska ledarskapet. I
Sverige har detta, genom Sverigedemokraternas
snabba framväxt, tagit sig konkreta uttryck på såväl lokal som nationell nivå. Den tidigare politiska
dominansen som utgjordes av två block, de rödgröna och de borgerliga, har kompletterats med
ett tredje block som gjort det allt svårare att bilda
en handlingskraftig politisk ledning.
*
Valresultatet år 2018 utgör en tydlig illustration.
Valutgången följer en europeisk trend där socialdemokratiska och traditionellt konservativa partier förlorar röster, samtidigt som högerpopulistiska, främlingsfientliga partier går framåt. De konflikter som präglar den politiska debatten handlar
inte bara om inkomstfördelning eller resurser till
välfärdssektorn. Den sociokulturella konfliktlinjen
har slagit igenom, inte minst när det handlar om
identitet, trygghet och säkerhet. Sverigedemokraterna har vuxit i varje val sedan de ställde upp för
första gången 1988 och dess röstetal uppgick 2018

Våldsbejakande extremism
Under senare år har alltfler svenska kommuner
upplevt en ökad förekomst av våldsbejakande extremism. Det rör sig om individer eller grupper
som stödjer ideologiskt motiverade våldshandling61

eller kulturellt våld, kan motiveras till att själv ta
till ett direkt våld för att hävda sin egen integritet.
Hans tankegångar får stöd av den tyske politiske
filosofen Hannah Arendt som menar att utövandet
av våld främst skall uppfattas som ett uttryck för
maktlöshet (Arendt, 1970). Hon utvecklar därmed
den kände krigshistorikerns Clausewitz uppfattning att en krigshandling (= organiserat våld)
skall uppfattas som en fortsättning på politik om
än med andra medel (Clausewitz, 2009).
Denna uppfattning ligger nära det sätt på vilket
den svenska regeringen valt att uttrycka sig i sin
skrivelse 2014/15:144 med förslag till åtgärder för
att göra samhället mer motståndskraftigt mot
våldsbejakande extremism:

ar. 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.
*
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 (Lööw, 2004, Lodenius, 2010,Schön, 2014,
Lodenius, 2015,Moubayed, 2016, Roy, 2016, 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”
svenskar i Stockholm. FN -förbundet uppmanar
Svenska Regeringen återigen att omgående förbjuda rasistiska rörelser eftersom Sverige annars
bryter mot den FN- konvention mot rasism kapitel
4 som regeringen skrivit under (Svenska FN-förbundet, 2018).
*
De flesta kommuner utvecklar handlingsplaner för
att motverka framväxten av våldsam extremism,
främst för att förebygga enskilda medborgares radikalisering, det vill säga den process som föregår
anslutningen till en rörelse som bedriver politik
med våldsamma medel eller ger ett uttalat stöd till
sådana våldshandlingar.
Freds- och utvecklingsforskningen kopplar ofta
sådana handlingsplaner till pågående arbete för
ökad social hållbarhet och politiskt deltagande.
Den norske fredsforskaren Johan Galtung skiljer
härvidlag på olika typer av våld; direkt, strukturellt
och kulturellt. Han skiljer också på olika samhällsgrupper som utsätts för liknande typer av våld
(Galtung, 1996). Ett av hans huvudargument är att
någon som utsätts för regelbundet strukturellt

”Extremism och terrorism uppstår inte heller i ett
vakuum. Sociala och politiska förhållanden kan skapa
ett missnöje som kan utgöra en grogrund för vålds
bejakande ideologier och extremistiska grupper.”
(Regeringen, 2014).

Formuleringen visar på en förståelse för det faktum att ingen föds till extremist och visar på betydelsen av tillgång till det politiska rummet och en
inkluderande demokratisk arena som kan hantera
politiska konflikter, genom att alla människor kan
göra sin röst hörd och känna sig lyssnade till och
respekterade (Tilly, 2003).

Vårt alltmer nomadiserade tillstånd
I den aktuella samhällsekonomiska debatten menar många politiska bedömare att högerpopulismen hotar den representativa liberala demokratin. Denna forskarskrift visar snarare på att det är
den representativa liberala demokratins kris som
orsakat framväxten av främlingsfientlighet och
högerpopulism.
Forskarskriften har i detta kapitel redogjort för
forskningsresultat som visar på att främlingsfientlighet och högerpopulism är en komplex samhällsfråga som bottnar i bristande känsla av samhällelig tillhörighet, låg samhällelig delaktighet, missnöje med demokratin och ekonomisk och politisk
marginalisering.
Slutsatsen som kan dras är att det inte är genom
en förändrad invandringspolitik som man kommer tillrätta med främlingsfientlighet och högerpopulism. Det handlar mer om människors känsla
av samhällstillhörighet, om delaktighet i samhällsutvecklingen och om att kunna påverka de beslut
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svårt att förstå detta med att nationella gränser
kan resa hinder.
Snart får vi därtill se effekterna av 150 miljoner
miljöflyktingar som tvingas bort från sina hem på
grund av stigande havsvattennivåer (Bangladesh
med sitt Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta) eller från områden med brist på vatten (Sahelområdet). Denna grupp migranter (”klimatflyktingar”)
illustrerar också tydligare än någon annan grupp
vår tids stora samhällsomdaning och det sätt på
vilket det lokala alltmer flätats samman med det
globala. Drabbade människor trängs bort från sina
boplatser, inte till följd av det sätt på vilket de själva valt att leva, utan till följd av att andra
människor någon helt annanstans (och då också
tidigare i mänsklighetens historia) präglats av en
livsstil som över tid visat sig oförenlig med planetens ekologiska gränser.
*
Klimatförändringarnas effekter kommer att ställa
frågan om världsmedborgarnas etik och ansvar för
en hållbar utveckling på sin spets. Den förväntas
också dramatiskt förändra vikten av och förutsättningarna för invandrings- och integrationspolitiken. Det kommer över tid att bli allt mindre analytiskt meningsfullt att försöka skilja på arbetskrafts
invandrare, anhöriga och flyktingar. Människor
rör på sig för att de inte längre kan säkerställa sin
försörjning och överlevnad där de befinner sig.
Historisk forskning visar på att mångkulturella
samhällen utvecklats och blivit betydligt robustare
än isolerade samhällen som med tiden sakta förtvinat. För svenskt vidkommande visar olika beräkningar från OECD, SKL och Arbetsförmedlingen att Sverige behöver en invandring på mellan 60
000 och 100 000 människor om året fram till år
2030 för att möta det behov av arbetskraft som
krävs för att upprätthålla samhällsekonomin. Därtill kommer ett stort behov av ny kunskap och nya
idéer för den innovativa och kreativa kraft som
krävs för att svenskt näringsliv skall förbli konkurrenskraftiga noder i de globala produktionsnätverken. Samtidigt ökar konkurrensen om den globala
arbetskraften ute i Europa. Frågan som bör ställas
är närmast vad som krävs för att människor i rörelse skall välja att söka sig till svenska breddgrader
och svenskt samhällsklimat. Deras motivation påverkas inte minst av det sätt på vilket främlingsfientliga strömningar kan motverkas.
Behoven av att klara av att hantera dessa framti-

som har inverkan på vardagslivet. Utmaningen
som svenska kommuner står inför handlar således
om att underlätta inkludering i samhället och
känsla av tillhörighet för alla medborgare som vistas, arbetar, bor eller har andra långvariga relationer med kommunen, oavsett varifrån de kommer
eller råkar vara födda.
Omfattningen av och komplexiteten denna utmaning ökar med pågående samhällsomdaning
och det faktum att Sverige befinner sig i en värld i
rörelse. Den senaste tidens utveckling har återigen
visat att människor inte bara har rötter utan också
har fötter som i ökad utsträckning används för att
tillgodose grundläggande behov. Forskningen talar i termer av ”push” och ”pull”- faktorer som gör
att människor söker förbättra sina livschanser på
olika platser runt om på jorden där tillfälle bjuds.
Den tilltagande globala ojämlikheten är en helt avgörande drivkraft bakom dessa bägge faktorer
(Collier, 2013). Medan arbetslöshet och fattigdom
i ursprungländer ”skjuter på”, ger demografisk utveckling och arbetskraftsbehov i ankomstländer
viktig ”draghjälp” för att människor skall besluta
sig för att ge sig iväg någon annanstans och, åtminstone för en tid, lämna sina nära och kära.
*
Den situation som präglat Sverige och den svenska
samhällsdebatten senare år när det gäller frågan
om invandring är inget temporärt fenomen. Forskningslitteraturen är överens om att vi befinner oss i
en helt ny situation (Collier, 2013). Framväxten av
ett mångkulturellt samhälle medför sociala spänningar. Kulturkrockar och sociala konflikter blir ett
naturligt inslag. Det mångkulturella samhället är
samtidigt ingenting som kan önskas bort. Det
mångkulturella samhället är redan här (strax över
23 % av svenska folket). En ”etnisk rensning” eller
en betydande begränsning är inte långsiktigt möjlig. Vi måste förstå att dagens folkvandringar är
bara början. Till följd av ökande svårigheter att
tillfredsställa sina basbehov där de för tillfället vistas kommer alltfler människor att gradvis tvingas
in i vad som närmast skulle kunna kallas för ett nomadliknande tillstånd.
Det handlar inte bara om att alltfler afrikanska
ungdomar, som på sociala medier nås av förgyllda
beskrivningar om livet i Europa, söker sig över
medelhavet för att bättre tillvarata sina livschanser. De drivs av samma nyfikenhet och vilja att
upptäcka världen som svenska ungdomar och har
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gjort det nödvändigt att finna en ny mer lokal och
territoriell grund för Folkhemmet än den nationella - och därtill med tydligare och mer genuint globala utblickar och ansvarstagande.
*
Vi skall ägna en stor del av forskarskriftens tredje
del till att diskutera kring innehållet i de synvändor som måste till för att möjliggöra en socialt
hållbar utveckling liksom frågan om makt, manöverutrymme och den roll som folkbildningen spelar. Innan dess skall vi först avsluta denna del av
forskarskriften genom att i nästa kapitel ta upp en
diskussion kring vad som menas med en socialt
hållbar utveckling och i det följande kort redogöra
för på vilket sätt såväl frågan om social hållbarhet
som genomförandet av FN:s globala mål för en
hållbarutveckling (Agenda 2030) utgör två exempel på vår tids komplexa samhällsfrågor som kräver att vi inte gör som alltid om nä mer och bättre
utan framför allt att vi gör annorlunda saker och
på ett annat sätt.

da utmaningar medför krav att tänka på ett nytt
sätt och göra annorlunda. Mer permanenta och
hållbara system måste skapas och andra förhållningssätt måste till som underlättar inkludering
och samhällelig tillhörighet. Det handlar inte bara
om en tydlig och väl genomtänkt arbetsfördelning
och samverkan mellan olika statliga myndigheter
och kommunala förvaltningar. Frågan om vem
som tar ansvar har därutöver satt fokus på vikten
av ett gemensamt ansvar och den roll som förutom
den offentliga sektorn också det civila samhället,
dess rörelser och organisation liksom engagerade
enskilda människor skulle kunna spela.
Detta ökar behoven av en fungerande medborgardialog med förmåga att förstärka medborgarnas delaktighet. Det medskapade lokala samhällskontrakt som eftersträvas skall uppfattas som ett
resultat av att vår tids samhällsomdaning förändrat statens roll, förutsättningarna för den svenska
modellen och skapat revor i samhällsväven. Vår
tids sammanflätning av det lokala och globala har
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3. Den sociala hållbarhetens lokala innebörd
Dynamiken i den globala politiska ekonomin, där
det lokala alltmer flätas samman med och påverkas av globala skeenden har medfört stora utmaningar för samhällets sociala sammanhållning.
Frågan om social hållbarutveckling har på senare
tid kommit högt upp på den politiska dagordningen. Social hållbarhet är ett problematiskt och ett i
grunden omtvistat begrepp eftersom det bara kan
ha en specifik betydelse i en viss given kontext. Det
samhälleliga tillstånd som begreppet försöker
fånga kan bara ”förhandlas” fram genom dialog
och medskapande utifrån den sociala situation i
vilken människor befinner sig. Social hållbarhet
skall uppfattas som en dynamisk process och inte
som ett statiskt tillstånd som kan uppnås en gång
för alla. Arbetet för en socialt hållbar utveckling
handlar därför om ett ständigt pågående arbete
för att bevara och förstärka hållbarheten.

är ekologiskt och socialt hållbar. Rapporten visade
på hur de ekonomiska, ekologiska och sociala
dimensionerna av hållbarhetens krav bildar en
oskiljaktig enhet och kommissionen pläderade för
vikten av ökad rättvisa såväl mellan länder som
mellan generationer. Rapporten definierar hållbar
utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Frågan om en hållbar utveckling har sedan RIO-
konferensen utvecklats till ett dynamiskt politikområde som kan förstås som ett idékomplex vars
innebörd varit, och fortfarande är, föremål för en
ständig politisk förhandling mellan en rad olika
aktörer inte minst inom det civila samhället.
Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att
den sätter ramarna eller ligger till grund för de två
andra hållbar¬hetsaspekterna (social och ekonomisk hållbarhet). Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi,
tillhandahållande av rent vatten etcetera.
Innebörden av ekonomisk hållbarhet uttolkades
ursprungligen som förutsättningar för fortsatt
ekonomisk tillväxt. Under senare år har det blivit
mer vanligt att se på ekonomin som ett medel för
att uppnå ekolo¬gisk och social hållbarhet utan
att påverka dessa aspekter nega¬tivt. Det har
inneburit allt större uppmärksamhet på förutsätt¬ningarna för ”grön tillväxt” och ”grön ekonomi” som medger en ekonomi med låga kolutsläpp,
effektivt resursutnyttjande och som är socialt inkluderande.
Enligt denna uttolkning av de ekologiska och
ekonomiska hållbarhetsaspekterna är den soci¬ala utvecklingen det övergripande målet. Diskussionen handlar mycket om samhällets tillit och
sammanhållning liksom om individers livsbetingelser och välbefinnande.

Vår gemensamma framtid är titeln på den slutrapport från världskommissionen för miljö och utveckling som presenterades år 1987, och som utarbetats under ledning av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland (Brundtland,
1987). Rapporten blev avgörande för att begreppet
hållbar utveckling skulle ta plats på den internationella agendan.
Begreppet hållbar utveckling är omstritt, inte
minst på grund av att det väver ihop två motstridiga begrepp. Medan begreppet hållbarhet uttrycker
en strävan efter att bevara, uttrycker begreppet utveckling en strävan efter förändring. Denna inneboende motsättning har präglat samtliga miljökonferenser sedan Stockholmsmötet 1972.
Brundtland-rapporten visade på hur frågan om
fattigdom skapade, och skapades av, globala miljö
problem och hur utvecklings- och miljöfrågor därmed hör intimt samman. För att bryta den onda
cirkeln krävs en mer jämlik global resursfördelning
liksom en ny form av ekonomisk tillväxt som också
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när det gäller socialt hänsynstagande och tillhörande individuella och kollektiva rättigheter och
skyldigheter. Innehållet i begreppen är därför omtvistade och kan bara ”förhandlas” fram genom dialog och medskapande utifrån den sociala situation i vilken människor befinner sig.
*
I den moderna historien har innehållet i den politiska ekonomin som präglat samhällsutvecklingen
ofta förhandlats fram under ett s.k. politiskt positionskrig mellan de dominerande ideologierna,
realism, liberalism och socialism som var och en
representerar dessa begrepp och värdegrunder.
Begreppet ordning har därmed varit kopplat till
frågan om människors behov av säkerhet och
trygghet. Frihet har handlat om att ha kontroll
över sitt eget liv och förmågan att kunna tillvarata
sina livschanser. Som den indiske nobelpristagaren och nationalekonomen Amartya Sen understryker ökar denna förmåga i ett socialt sammanhang som ger möjlighet till utbildning och hälsa.
Frihet innebär således också att ta socialt ansvar.
Frihet är därmed såväl ett medel för som ett mål
med utveckling (Sen, 1999). Rättvisa slutligen har
idéhistoriskt handlat om människors rättigheter
och om en jämlik fördelning av resurser.
De inbördes relationer och den ömsesidighet
som råder mellan de förhållanden som begreppen
försöker fång är av stor vikt att uppmärksamma.
Ordning anses idéhistoriskt vara en förutsättning
för människors frihet som i sin tur är ett villkor för
rättvisa. Samtidigt innebär rättvisa en möjlighet
till ordning och frihet. Åtgärder som syftar till att
förstärka en av värdegrunderna har därför också
en positiv effekt på de andra värdegrunderna
(Sen, 1999). Dessa ömsesidiga samband utesluter
inte att det ofta förekommer målkonflikter mellan
dessa värdegrunder. Upprätthållandet av stark
ordning kan innebära ett förtryck som reducerar
människors frihet och möjligheter till rättvisa. En
ensidig betoning på människors frihet kan ske på
bekostnad av ordning och andra människors säkerhet och trygghet.
Rådande politiska styrkeförhållanden och förekommande särintressen har avgjort det sätt på vilket liknande målkonflikter som oftast döljer sig
mellan begreppen kan hanteras. Styrkeförhållandena avgör definitionspunktens placering och om
huruvida den sociala hållbarheten blir stark eller
svag eller inte alls förekommande. Statens förmå-

Social hållbarhet är också ett problematiskt och ett
i grunden omtvistat begrepp eftersom det bara
kan ha en specifik betydelse i en viss given kontext.
Det är vad som på akademiskt fikonspråk kallas för
en flytande signifikant. Eftersom dess abstraktionsnivå är så hög blir det väldigt lätt att alla kommer överens om vikten av social hållbarhet utan
att någon egentligen förstår vad som avses vilket
medför risk för att alla talar om olika saker.
Med samhällelig utveckling förstår vi rent intuitivt någon form av socialt kvalitativ förändring till
det bättre. Problemet med att definiera denna kvalitativa förändring har att göra med att den inte är
socialt neutral. Social förändring medför nya intressekonflikter och motsättningar där vissa befolkningsgrupper tjänar på utvecklingen medan
andra upplever sig förlora. Genom de maktförskjutningar den medför är utveckling därför en
konfliktfylld process.
*
En grundläggande förutsättning för en socialt
hållbar utveckling är att de konfliktmönster som
präglar samhället kan hanteras på ett för befolkningen rättvist och legitimt sätt så att konflikterna
inte blir våldsamma och utvecklas till säkerhetsproblem. En god början i arbetet med att försöka
sig på att definiera begreppet är att ur ett idéhistoriskt perspektiv härleda det sätt på vilket
människor försökt att undvika oro och sociala
spänningar. Människors strävanden efter ordning
(säkerhet och trygghet) frihet (utveckling, utbildning och hälsa) samt rättvisa (rättigheter och jämlik fördelning av resurser), visar sig då utgöra centrala värdegrunder som ansetts viktiga för hennes
välbefinnande och för att undvika sociala konflikter (Hettne 2009). Dessa värdegrunder har kännetecknat det politiska rummets ideologier och varit
pådrivande för samhällsutvecklingen i modern
tid. En socialt hållbar samhällsutveckling är således nära förbunden med frågan om rättvisa och
säkerhet och kan bara meningsfullt diskuteras i relation till dessa begrepp vars innebörd varierar i
tid och rum.

Ordning, frihet och rättvisa
Förutsättningarna för de tre värdegrunderna ordning, frihet och rättvisa och de möjligheter de erbjuder till mänsklig värdighet varierar för olika situationer och kulturella sammanhang, inte minst
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ga att utifrån en sådan definitionspunkt identifiera
åtgärder och också genomföra dem för att samtidigt svara mot invånarnas behov av säkerhet, utveckling och rättvisa blev således avgörande för
styrkan i det sociala kontraktet och för statens legitimitet. Nedanstående figur utgör ett försök att illustrera begreppens inbördes relationer och positionskrigets utfall.
Fördelen med att definiera den sociala hållbarheten med hjälp av dessa historiska värdegrunder

är också att begreppet social hållbarhet blir praktisk användbart som mätinstrument på de lokala
förhållanden som råder. Den statistik som SCB och
de flestas kommuner samlar in i samband med
sina traditionella välfärdsredovisningar tillhandahåller information som gör det möjligt att över tid
följa effekterna av de åtgärder som vidtas för att
stärka människors säkerhet och trygghet, utbildningsnivå och hälsa, inkomstfördelning och möjlighet till politisk delaktighet.

Samhällsutvecklingens värdegrunder
i ett idé historiskt perspektiv
Tre flytande signifikanter

Human
Security
Trygghet
Förutseende

Samhällets
Resursstarka delar
Parlamentarism
Repr.demokrati
Politiska partier

Utveckling
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lko
nfl
ikt
er

svag

stark

er
ikt
nfl
lko
må

Civilsamhället
Föreningsliv

Social Hållbarhet

Säkerhet

Förhandling

målkonflikter

En socialt hållbar utveckling handlar
om ett samhälles förmåga
att hantera komplexa samhällsproblem
att stärka social sammanhållning
och samhällelig motståndskraft
(resiliens)
På individnivå handlar det om
välbefinnande

Rättvisa

Human Development
Inkluderande
Delaktighet
Självförverkligande

Human Rights
Jämlikhet
Erkännande
Samhörighet

den parlamentariska demokratin haft till uppgift
att hantera skiljer litteraturen inom freds- och utvecklingsforskningen på intressen, värden och
grundläggande behov vars konfliktmönster ser lite
olika ut och som på olika sätt präglar det politiska
positionskriget (Burton 1990a).
Till skillnad från vad som inom konfliktforskningen uppfattas som mer förhandlingsbara intressekonflikter (materiella ting, anställningsvillkor, personliga relationer) handlar värdekonflikter många gånger om situationer då en av parterna
upplever sig utsatt för någon form av brist på respekt, diskriminering och förtryck som hotar mer
djupt liggande behov och värdegrunder. Dessa

Förhandlingen och det politiska positionskriget
har i modern tid utkämpats på en politisk arena
som i västerländska demokratier formas av parlamentarism, representativ demokrati och allmänna
val. Människors behov har tillgodosetts av såväl
politiska partier som av det civila samhällets folkrörelser. De förhandlingar som ägt rum har mest
inkluderat och omfattat de mer resursstarka befolkningsgrupperna i den bemärkelsen att de varit
del av en folkrörelse eller intresseorganisation
som haft möjlighet att göra deras röst hörd och i en
inte obetydligt utsträckning kunnat tillgodose deras intressen.
När det gäller de olika typer av konflikter som
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degrunder ytterligare har förstärkts. Ökad osäkerhet och upplevd otrygghet påverkar direkt människors förmåga att tillvarata sina egna utvecklingsmöjligheter och förmågan att känna empati och
solidaritet med medmänniskors grundläggande
behov.

värden är mer trögföränderliga och inte lika förhandlingsbara (trosuppfattning, identitet, grupptillhörighet, språk) (Burton, 1990b). Man ser helt
enkelt världen med olika ögon och de värdegrundskonflikter som uppstår kräver för att kunna hanteras ett mer kritiskt förhållningssätt som inte bara
sätter fokus på individerna utan också på maktordningar och dess begränsande strukturer.
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 inte bara medger frånvaro av
diskriminering utan också medger möjligheter till
behovstillfredsställelse och utveckling.
Den pågående samhällsomdaningen har medfört att olika värdegrunds-konflikter förstärkts.
Globaliseringen och statens förändrade roll har
kommit att ändra på de förhållanden som begreppen säkerhet, utveckling och rättvisa försöker
fånga och därmed gett dem en ny innebörd.
*
Säkerhet handlar inte längre på samma sätt som tidigare om statens uppgift att skydda sin befolkning mot militära hot. Säkerhet har i det framväxande nätverkssamhället och ökad global konkurrensutsatthet alltmer kommit att handla om trygghet, om jobb och om förutsägbarhet. Vi har gått
från en form av statlig säkerhet till en mer individbaserad mänsklig säkerhet.
På samma sätt handlar inte frågan om utveckling längre främst om ekonomisk tillväxt.
Människor värdesätter alltmer andra faktorer som
ökar livskvaliteten i form av hälsa, utbildning och
möjlighet till olika kulturella och sinnliga upplevelser. Utvecklingsfrågan har därmed alltmer
övergått från att handla om ett samhälles resursmobilisering till att handla om frågan om mänsklig
utveckling och välbefinnande.
*
Frågan om rättvisa slutligen handlar inte på samma sätt som tidigare om främst materiella fördelningsfrågor utan alltmer också om rättigheter och
att människor skall ha likvärdiga möjligheter till
livschanser och social rörlighet.
Som redogjorts för har globaliseringen därtill
inte bara ändrat på de förhållanden som begreppen försöker fånga utan också medfört att begreppen flätats samman och blivit ömsesidigt beroende
och förstärkande. Detta har också medfört att de
målkonflikter som alltid funnits mellan dessa vär-

Behovet av en utvidgad förhandlingsarena
Den pågående samhällsomdaningen med sin ökade mångfald och sociala heterogenitet har medfört
att den traditionella arenan för förhandling om
värde- grunders innehåll och förhållande till varandra blivit alltför exkluderande. Problemet härvidlag är inte bara att samhällets ökade heterogenitet och sociala polarisering medfört nya värdegrundskonflikter och komplexa samhällsproblem.
Ökade globala kontaktytor och influenser skapar
nya kulturella möten och en tilltagande urbanisering formar nya livsstilar och levnadsvanor. Problemet är också att den pågående samhällsomdaningen med sin tilltagande individualisering bidragit till att det politiska landskapet som sådant
förändrats och då kanske speciellt när det gäller
hur det civila samhället omformats, luckrats upp
och börjat delas upp i mer resursstarka respektive
resurssvaga delar. Denna utveckling har påverkat
möjligheterna att på traditionellt sätt förhandla
fram innehållet i värdegrunderna och därmed den
sociala hållbarhetens grundpelare och mening.
*
De förändrade rollerna för staten och för det civila
samhället förklaras inte enbart av förändringen av
den svenska modellen och omfattningen och
utförandet av olika välfärdstjänster i det generella
välfärdssystemet. De förändrade rollerna kan
också förklaras av förändringen av produktionssystemen och av det politiska landskapet i stort.
Framväxten av det nationalstatliga industriella
projektet liksom den svenska modellen byggde på
en kollektiv identitet, mycket utifrån människors
yrkestillhörighet. Människor trodde på modernismens stora berättelse om framsteget och de versioner av detta 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 repre68

tuation börjar partiprogrammen upplevas som
alltför abstrakta och uppifrån styrda. Intresset för
traditionella politiska partier avtar och engagemanget i mer nät- verksbaserade och sociala rörelser utan hierarki och tydlig ledning ökar. Denna
utveckling blir speciellt tydlig för olika ungdomsgrupperingar.
Demokratin ställs här inför ett dilemma inte
minst till följd av svårigheter att hitta former för
ansvarsutkrävning utanför det parlamentariska
systemets ramar. Samtidigt uppvisar sociala rörelser problem med sin representativitet och legitimitet. Sammantaget innebär detta en ökad osäkerhet
hos den lokala förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Osäkerheten gäller såväl relationerna till det civila samhället i sig som vilka samarbetsformer som det går att utveckla utan att hamna i målkonflikter med den representativa demokratin på vilken beslutfattarnas maktutövning
ytterst vilar.

sentativa demokratin. Vår tids stora samhällsomdaning har gradvis kommit att förändra dessa förhållanden.
Övergången från industrisamhället med sina
produktionssystem (det nationalstatliga projektet) till någon form av global nätverksproduktion
(det postnationella samhällsbygget) har medfört
behov av mer flexibel produktion, och därmed
ökade viss- tids- och projektanställningar som tenderar att luckra upp människors identitet. Det
finns tecken på att vi rör oss från en mer kollektiv
identitet, där stora berättelser och politiska partier
spelade stor roll till mer flytande identiteter, med
en mångfald av små och olika berättelser. Därtill
kommer att formerna för maktutövning har förändrats. Makten har flyttat 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 si-

Box II:3:1 Demokratins uttryckssätt
arenor där olika uppfattningar kan debatteras och ifrågasättas och opinioner bildas (SOU 2000:1).

Demokrati kommer från grekiskans demos som betyder
folket och kratos som betyder styre, och avser någon form
av folkstyre. Forskningslitteraturen talar härvidlag i termer av valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ
demokrati (Pateman, 2012, Olofsson, 2015). Valdemokrati utgör grundstenen i den representativa demokratin och
kännetecknas av regelbundna och återkommande val. Direkt demokrati utgör en form av valdemokrati där
människor tar ställning till och framför sin röst direkt
utan mellanhänder och representanter. Det är en vanlig
form vid folkomröstningar. Begreppet direktdemokrati
används också av mer radikala aktivistgrupper, ofta inspirerade av anarkismen, som genom sina olika typer av
direkta aktioner, ibland präglade av civil olydnad, gör anspråk på att återerövra demokratins innehåll som de anser gått förlorad. Deltagardemokrati syftar till att öka
medborgarnas faktiska inflytande över de politiska beslut
som fattas mellan valen. Förhoppningen är att medborgarna genom att aktivt delta i dessa beslutsprocesser skolas i demokrati, får större självtillit, blir mer handlingskraftiga och ansvarskännande, vilket i sin tur är tänkt att
leda fram till ett än större deltagande (Oscarsson 2003,
Englund 2003). Den deliberativa demokratin betonar argumentationens och samtalets fundamentala betydelse
för demokratin och bygger på förekomsten av offentliga

Det svenska valdeltagandet (cirka 85 %) är högt med internationella mått. Valdeltagandet varierar dock med stora skillnader mellan landets 6000 valdistrikt. I vissa kommuner med så mycket som 40-50 %. Det demokratiska
utanförskapet har en geografisk dimension. Särskilt tydligt är detta i områden med socioekonomiska utmaningar såväl kring som i våra större städer som i vissa gles- och
landsbygder där avståndet till det politiska beslutsfattandet upplevs som stort. Utbildningsnivå spelar en särskild
roll för benägenhetens att rösta. Det gäller också inkomstnivåer. Högutbildade höginkomsttagare har hög röst benägenhet. Personer som står utanför arbetsmarknaden
liksom personer med utländsk bakgrund har låg röstbenägenhet. Skillnader i tron på den egna förmågan att delta i demokratin skiljer sig kraftigt åt mellan personer med
olika utbildningsbakgrund. Större andel kvinnor än män
saknar tilltro till sin egen förmåga. Bland personer med
högst grundskoleutbildning anser var femte att det politiska systemet inte ger utrymme att påverka. Personer
med hög utbildningsnivå och med höga inkomster är
överrepresenterade bland förtroendevalda (Regeringen,
2018).
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Prekariatet – en klass i vardande

saknaden av ekonomisk säkerhet och trygghet,
svag yrkesidentitet och sämre utsikter till yrkesmässig karriär. Denna utveckling har förstärkts genom finansmarknadernas avregleringar som i sin
tur medfört att ett stor antal så kallade riskkapitalföretag vuxit fram som går in i och köper upp olika
företag och verksamheter för att kortsiktigt förbättra lönsamheten med det enda syftet att sedan
sälja ut företagen och skapa en så hög vinst som
möjligt. Vinsten delas ut till aktieägarna och återinvesteras inte i produkt- eller produktionsutveckling. Kostnadsjakten inom den privata sektorn
känns också igen inom den offentliga sektorn. Införandet av new public management som styrningsform och strävan efter förbättrad kostnadseffektivitet har på motsvarande sätt dramatiskt
minskat sysselsättningstillfällen och försämrat arbetsförhållanden också för de offentligt anställda
(inte minst inom vård och omsorg).

Diskussionen kring hur det civila samhället ska
uppfattas återspeglar de förändringar i människors vardag som följer i samhällsomdaningens spår.
Den senare tidens utveckling uppvisar exempel på
hur statens tillbakadragande från det politiska
rummet, tillsammans med det minskande utrymmet för tillhandahållandet av offentliga välfärdstjänster på lokal nivå, inte bara medfört att det sociala kontraktet börjat luckras upp. Människors
minskade tillit till samhällets institutioner riskerar
på sikt att också minska tilliten till varandra liksom viljan att aktivt delta i aktiviteter där sådan
tillit skapas (Rothstein 2003). Det sker en polarisering i samhället mellan å ena sidan en marginalisering av individer och grupper och å den andra sidan individer och grupper med mer gynnsamma
förutsättningar.
Samhällsforskningen har härvidlag observerat
hur förändrade produktionssystem med sina allt
högre krav på flexibilitet och anpassningsförmåga
till globala efterfrågans konjunkturcykler gradvis
medfört framväxten av en ny social klass och gruppidentitet som skär igenom traditionella socio-ekonomiska grupperingar (Standing 2011). Företagens jakt på kostnadsminskningar har medfört
en strävan att hålla den fasta arbetskraftens storlek på så låg nivå som möjligt och att möta de produktionsökningar som konjunkturuppgångar kan
medge genom tillfälliga projektanställningar eller
inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag.
*
Resultatet har blivit framväxten av vad som i litteraturen kallas för Prekariatet vilket kan uppfattas
som en kombination av att befinna sig i en prekär
situation och att tillhöra någon form av en speciellt utsatt och resurssvag social kategori, ett proletariat för att prata med Karl Marx språkbruk. Begreppet är emellertid inte helt oproblematiskt eftersom själva poängen är att denna nya sociala kategori som växer fram också införlivar många
människor i medelklassens olika skikt. Till de sen
aste exemplen på detta hör den strejk som flera pilotförbund inledde under våren 2015 som en reaktion på att den typ av osäkerhet och otrygghet som
tidigare präglat arbetarna inom varuproduktionen
nu också når tjänstesektorn och då också mer välbeställda och högavlönade löntagargrupper.
Denna nya sociala kategori kännetecknas av av-

Vikten av att demokratisera demokratin
Litteraturen benämner det framväxande prekariatet som en farlig klass. Framväxten sker samtidigt
som välfärdssystemen förändras och det sociala
kontraktet luckras upp vilket sammantaget gör
prekariatet sårbart för att såväl sugas upp av olika
populistiska strömningar som att börja bekämpa
varandra inbördes. Detta märks inte minst inom
och mellan olika invandrargrupper utifrån hur
länge man vistats i Sverige. Olika forskare varnar
härvidlag för att samhället gradvis är på väg in i
vad några valt att kalla för en s.k. ”organisk kris”
(Gramsci 1971) medan andra ser på den ökande
konkurrensen och dess försämrade arbetsförhållanden som ett uttryck för mänsklighetens tilltagande barbari (Amin 2011). Den ökande internationella konkurrensen som följer i globaliseringens spår, inte minst till följd av de asiatiska ländernas ekonomiska utveckling, förväntas förstärka
tendenserna till att den sociala sammanhållningen
ytterligare försvagas och till att också det civila
samhället tudelas mellan olika samhällsgrupper.
De delar av det civila samhället som består av
mer välutbildade befolkningsskikt förväntas kunna finna sin plats i den pågående samhällsomdaningen och fortsätta att värna om det sociala kontraktet. Det handlar inte minst om de sociala grupper som historiskt alltid har sett till värdet av en
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ka åtgärderna bäst skall se ut. Många tror inte på
en sanning utan ser mer att mångfalden i sig är en
styrka (Abrahamsson 2006). Andra sjunker ner i
politisk apati och känner likgiltighet inför det offentliga politiska samtalet. De deltar mindre ofta i
vare sig de politiska partiernas arbete eller i flyktiga nätverken och sociala rörelser. Den sociala tilliten är svag och misstron mot be- slutsfattare och
myndigheter är mycket stor.
*
Det politiska landskapets förändring har därmed
luckrat upp och försvagat det civila samhällets
sammanhållning och normativa styrka. Detta har
minskat förutsättningarna för att det förhandlingsresultat om den sociala hållbarhets och värdegrundernas innebörd som uppnås genom traditionella politiska kanaler skall upplevas som tillräckligt legitim. Det är denna utveckling som gör
det aktuellt att inte bara utvidga demokratin genom att kvantitativt utöka antalet partimedlemmar eller deltagare i allmänna val. Demokratin
måste också kvalitativt fördjupas på ett sätt så att
alltfler får sin röst hörd och kan påverka de beslut
som berör och formar deras egna livsvillkor. Detta
gäller inte minst de mer resurssvaga i samhället
som riskerar att inte komma till tals och som känner sig utestängda.
*
Den pågående samhällsomdaningen med sina
komplexa samhällsfrågor har med andra ord kommit att medföra behov av att utvidga den arena
som används för förhandling om innehållet i den
sociala hållbarheten och de krav som en sådan definition ställer. Flera aktörer upplever sig alltmer
utestängda från att kunna påverka samhällsutvecklingen i stort liksom de beslut som berör deras
vardag och börjar därmed tappa tilltro till det politiska systemets legitimitet och makthavarnas förmåga till demokratisk samhällsstyrning. Dessa invånargrupper behöver inkluderas och finna sin
plats i de förhandlingar som pågår när det gäller
hur de värdegrunder skall definieras och formuleras på vilken den sociala hållbarheten vilar.
De ekonomiska och politiska beslutsfattarnas
kontaktytor med det civila samhället skall därför
inte begränsas till det mer väletablerade föreningslivets organisationer. Det civila samhället består alltmer också av samhällsengagerade medborgare, flyktiga nätverk och sociala rörelser som

fungerande välfärdsstat, inte minst för att själv få
större individuell frihet.
Historikern Lars Trädgårds forskning kring vad
som kommit att kallas för ”statsindividualismen”
visar på hur också resursstarka medborgare genom
välfärdsstaten och ett fungerande civilsamhälle
kunnat befrias från ett antal sociala förpliktelser
när det gäller såväl att ta hand om sina egna barn
som sina egna föräldrar på deras ålder höst och
därmed kunnat förstärka sin egen frihetsgrad
(Berg- gren & Trädgårdh, 2006).
Dessa befolkningsgrupper tillhör det som i denna forskningsessä kallas för innanförskapet och
utgör en viktig del av det etablerade föreningslivet. Den politiska förhandlingen om värdegrund
ernas innebörd och inbördes relationer som vi tidigare redogjort för har hittills huvudsakligen skett
mellan ekonomiska och politiska eliter och sådana
relativt välbärgade representanter från civilsamhällets väletablerade föreningsliv.
*
Parallellt med denna utveckling är det alltfler befolkningsgrupper som känner sig övergivna av den
moderna statens institutioner och konkret upplever hur skolsystem och tillgången till vård och omsorg försämras, hur sjukpenning och arbetslöshetsersättning minskar och hur välfärdssamhället
avvecklas. Vår tids stora samhällsomdaning har
således inte bara medfört att värdegrunderna förändrats och medfört nya värdegrundskonflikter
utan har också medfört starka tendenser till att det
civila samhället tudelas, mellan å ena sidan de mer
väl- bärgade som utgör innanförskapet och å den
andra sidan de allt fler som känner sig utestängda
och inte lyssnade på.
För många som känner sig avskärmade från
samhällsutvecklingen finns inte deltagandet i ett
aktivt föreningsliv på den mentala kartan. De är
oftast inte intresserade av att låta sig representeras av någon annan. De känner sig vanligtvis bekväma med att själva medverka i sociala rörelser
eller nätverk som avstått från att bygga upp hierarkiska organisationer med tydliga ledningsfunktioner och möjlighet till ansvarsutkrävning för att istället bygga upp platta organisationsformer där allas röst kommer till tals och är värda lika mycket.
Ofta har de som deltar i nätverket eller i den sociala rörelsen lättare för att komma överens om
vad man är emot än vad man är för och hur de oli-
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ländskt kapital. Sådana möjligheter anses vara en
förutsättning för den sysselsättning och ekonomiska tillväxt som krävs för att komma tillrätta med
utanförskapet. Den andra strategin är kortsiktig
och handlar om att med hjälp av polisiära åtgärder
öka kontrollen och övervakningen av bostadsområden präglad av utanförskap och härigenom försöka komma tillrätta med den sociala oro och de
eventuella våldsamheter som följer i utanförskapets spår.
Flera forskare visar på behovet av att omdefiniera problemet och menar på att det inte är utanförskapet som är problemet utan snarare innanförskapet (Stigendal 2012). Det är främlingsfienden
inom oss eller vad vi mer allmänt kallar för vardagsrasism, dvs. våra egna mentala strukturer
som skapar murar, bygger stängsel och stänger
människor ute från möjligheten att delta i samhällslivet (SOU 2012:74). Liknande mentala strukturer kommer vi inte till- rätta med genom att sträva efter ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt
hur angeläget detta än är. Social oro kommer man
inte heller tillrätta med genom att hantera politiska problem med polisiära åtgärder.
*
I det följande avsnittet skall vi återknyta till vår
diskussion om den sociala hållbarhetens förutsättningar och diskutera kring villkoren för en socialt
hållbar utveckling på lokal nivå. Vi utgår från den
innebörd som dess tre grundpelare säkerhet, utveckling och rättvisa kan tänkas få i ett lokalt sammanhang och börjar med att ta oss an frågan om
säkerhet.

många gånger fångar upp de personer som känner
en större tillhörighet med människor i samhällets
ytterkanter. Utmaningen vi står inför härvidlag
handlar om att riva innanförskapets murar och
hitta former för en förstärkt ”interkulturell” samverkan med sådana samhällsengagerade medborgare och deras nätverk som tillåter tillräckligt
många olika perspektiv på den sociala hållbarhetens och den samhälleliga tillitens innebörd för att
denna skall upplevas som legitim.
De överenskommelser som under senare år ingåtts mellan kommuner och det civila samhället
med syfte att förstärka det idéburna och offentliga
partnerskapet (IOP) när det gäller utförandet av
vissa välfärdstjänster riskerar härvidlag, sannolikt
tvärtemot sina avsikter, att förstärka att det civila
samhället tudelas. Genomförda studier visar på
hur de kommunala förvaltningarna tenderar att
ingå partnerskap med de delar av föreningslivet
som de känner till och som förväntas kunna bli till
nytta medan de hyser stor misstänksamhet till olika sociala rörelser och olika nätverk. Eftersom de
senare många gånger upplevs som såväl okunniga
och oförmögna, och ibland rentav oansvariga, har
de betydligt svårare för att få uppskattning och
stöd för sin strävan efter att bidra till välfärd och
social hållbarhet (Widehammar 2015).

Den sociala hållbarhetens
lokala förutsättningar
Den stora utmaningen som de flesta svenska städer och kommuner står inför handlar om förmågan att hantera de komplexa samhällsfrågor som
följer i samhällsomdaningens spår när det lokala
alltmer flätas samman med det globala. Som diskuterats i tidigare avsnitt befinner sig flera städer i
ett spänningsfält där den sociala tilliten och social
oro utgör varandras motpoler mellan vilka samhället ständigt rör sig. Förmågan att hantera komplexa samhällsproblem avgör rörelsens riktning.
Hittills har de flesta av landets kommuner och regioner huvudsakligen använt sig av två strategier
för att hantera det tilltagande utanförskapet och
den bristande sociala sammanhållningen i sina
försök att svara mot de krav som den sociala hållbarheten ställer.
Den första är långsiktig och handlar om tilltron
till kommunernas innovationskraft och möjligheter att bli till en attraktiv investeringsort för ut-

Den lokala säkerheten
Som tidigare diskuterats har begreppet säkerhet i
vår globaliserande tidsålder alltmer kommit att
handla om mänsklig säkerhet och om trygghet.
Trygghet handlar inte bara om att slippa rädslan
för att utsättas för fysiskt våld eller annan skada.
Trygghet betyder också förutsägbarhet, tillhörighet, respekt och erkännande. Trygghet handlar
om möjligheter till jobb och utveckling, om värdighet om bemötande och om att inte bli diskriminerad. Jobb handlar inte bara om inkomster som kan
minska bidragsberoende och få människor att
känna att de står på egna ben. Jobb innebär också
att kunna betala skatt och att känna att man gör
rätt för sig genom att kunna bidra till det gemensamma. Det handlar om att få anledning att bry
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der orsakar till de livsvillkor som vi människor behöver få tillgodosedda av det samhälle vi lever i”
(Rapport 2015:31). Formuleringen 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.
Tankegångarna kan förtydligas med hjälp av Johan Galtung, grundaren till den skandinaviska
fredsforskningstraditionen. Galtung skilde på direkt och strukturellt våld. Medan han med det förra framför allt syftade till 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, 1966). 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 öka människors deltagande i det
politiska livet, sociala erkännande och tillhörighet
skapas en social tillit som ökar hennes trygghet
och möjliggör en positiv säkerhet (Lidskog 2006,
Sahlin 2010). Den riktning i vilken städer rör sig i
det spänningsfält de befinner sig i beror ytterst på
dess förmåga att skapa social hållbarhet, d.v.s. hur
den urbana miljön klarar av att inte bara skapa negativ säkerhet för sina invånare utan framför allt
en positiv säkerhet.
*
Det är naturligt att människor reagerar instinktivt
och med ryggmärgen på upplevda hot mot sin fysiska säkerhet och ropar på hjälp av polisiära insatser. Samtidigt visar erfarenheterna entydigt på att
trygghet och säkerhet inte enbart kan skapas genom ökad övervakning, kontroll och stängsel,
d.v.s. åtgärder som inom fredsforskningen kallas
för defensiv (negativ) säkerhet. Forskningen visar
på paradoxen att ju mer åtgärder för att öka säkerheten desto otryggare känner människor sig. För-

sig, att känna ett sammanhang och att kunna bryta
känslan av likgiltighet.
En tolerant och trygg miljö gynnar en demokratisk utveckling. Människor som känner sig trygga
har lättare för att ta kontakt med andra människor
och säga vad de tycker. Så ökar den sociala interaktionen och med den, den sociala tilliten. Delar
av det våld och den skadegörelse vi möter i vår vardag (och som ökar ropen på säkerhet) beror på att
människor många gånger saknar socialt sammanhang, känner sig utan- för, diskriminerade och blir
frustrerade. De erbjuds inte de möjligheter och
villkor som de anser att ett anständigt liv kräver
och som de ser att andra runt omkring har tillgång
till, och ibland rentav i överflöd.
*
Den sociala oro som under de senaste årens från
och till präglat en del svenska städers förorter har
medfört att Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap tillsammans med Länsstyrelserna i
Stockholm, Västra Götalandsregionen och Stockholm inlett ett forskningssamarbete med Malmö
Högskola kring orsaker till och hantering av sociala risker. Sociala risker definieras här som oönskade händelser som hotar det som är skyddsvärt. En
av forskningsfrågorna gällde möjligheten till och
lämpligheten av att inkludera frågor om sociala
risker i det normala kommunala arbetet med riskoch sårbarhetsanalyser.
Forskningsarbetet visade rätt snart på att sociala
risker som uppstår till följd av social oro skiljer sig
åt från olyckor, katastrofer och bränder till följd av
att de har sina rötter i människors livsvillkor och
levnadsförhållanden. Många gånger beror dessa
förhållanden på samhälleliga strukturer som ligger bortanför människans omedelbara möjlighet
att kunna påverka. För att inte riskera att förvandla de problem som i grunden är sociala och därmed politiska problem till polisiära problem blir
det emellertid viktigt att sätta fokus på tillit och
strukturer och samhälleliga förhållanden istället
för på risker och individer.
I den vägledningen till att inkludera social hållbarhet inom krisberedskap som Länsstyrelserna i
Stockholm, Västra Götaland och Skåne tagit fram
(2015) konstateras att det skyddsvärda handlar om
samhällelig tillit och att det som hotar denna tillit
är försämrade livsvillkor. Vidare konstaterar vägledningen att ”åtgärder bör förstärka livsvillkoren.
Fokus flyttas från de konsekvenser enstaka indivi73

de beroende av varandra och inte utbytbara. Svårigheten med att genomföra en sådan förebyggande och långsiktig social investeringspolitik i praktiken återfinns i våra organisationsstrukturers stuprörstänkande. Den enhet inom förvaltningen som
svarar för finansieringen av de förebyggande insatserna är många gånger inte den enhet som tillgodogör sig vinsterna från de kostnadsbesparingar
som insatserna på lång sikt är tänkta att ge upphov
till. Därtill kommer ett visst risktagande eftersom
det inte alltid går att säkerställa att de förväntade
resultatet inställer sig som tänkt.
Synen på och tilliten till människors förmåga och
vilja till ansvarstagande påverkar möjligheterna till
att i praktiken komplettera den negativa säkerheten
med åtgärder som kan skapa positiv säkerhet. Som
ett resultat av den svenska modellens framgångsrika sociala ingenjörskonst finns det fortfarande
en tendens hos myndigheter, kommunala förvaltningar och politiska beslutsfattare att se männi
skor som objekt istället för som subjekt. Speciellt
visar sig detta vid den offentliga förvaltningen
eller polisiära myndigheters kontakter med det
civila samhället. Tjänstepersonernas strävan efter
att säkerställa kvalitet och att undvika särintressen
gör att representanter för det civila samhällets
organisationer och rörelser många gånger upplever
att de möts med ifrågasättande och misstänksamhet, att de helt enkelt upplevs som okunniga, oförmögna och oansvariga (Widehammar, 2015).
Denna upplevelse kan förstärkas av den självbild
som flera sociala rörelser och nätverk byggt upp
och som format en identitet som bygger på utestängning och att inte bli lyssnad på. Som vi skall
få anledning att återkomma till i senare avsnitt får
vikten av att se på medborgarna som subjekt istället
för som objekt också en helt avgörande betydelse
för medborgardialogens innebörd och utformning.
Först skall vi ägna oss något mer åt frågan om positiv säkerhet genom att belysa den ur ett utvecklingsteoretiskt perspektiv och den konkreta betyd
else som ett sådant förhållningssätt får för stadspolitikens utformning.

stärkt övervakning leder till större misstänksamhet och känsla av otrygghet (Monahan. 2010).
Även senare års polisforskning visar på att social
oro också 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 bemötta av
polisen spelar för poliskårens legitimitet. Polisforsk
ningen 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 ökar medborgarnas vilja till
samverkan, att respektera lagar och begå ett mindre
antal spontana lagöverträdelser (policing by con
sent) (Newburn, 2008). Ett respektfullt bemötande
anses vara speciellt viktigt i resurssvaga och utsatta
områden där många människor redan känner sig
diskriminerade och bär på 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.
En sådan kombination av främjande och förebyggande åtgärder kräver såväl finansiella resurser som mod att pröva nya arbetsformer. Sociala
förebyggande insatser skall inte uppfattas som en
kostnad som sker på bekostnad av den ekonomiska tillväxten utan som en långsiktig investering. På
samma sätt som den ekonomiska hållbarheten behövs för att finansiera välfärd och social hållbarhet
har den sociala hållbarheten blivit en förutsättning för den ekonomiska. Lika viktigt som det är
att mobilisera ekonomiska resurser för att genomföra de fysiska investeringar i infrastruktur som de
globala produktionsnätverken ställer krav på lika
viktigt är det därför med en brottsförebyggande
social investeringspolitik som kan fungera som en
stötdämpare, fånga upp och neutralisera några av
globaliseringens negativa effekter.
Genom liknande sociala skyddsnät kan också
människors förändringsbenägenhet och anpassningsförmåga efter arbetsmarknadens utveckling
understödjas. Det är dessa ömsesidiga samband
som gör det svårt att i praktiken se den ekonomiska och den sociala hållbarheten som två olika och
separata hållbarhetsdimensioner. I själva verket är

––––––––––––
De läsare som är intresserade av en fördjupning av detta
avsnitt hänvisas till Hans Abrahamssons inspelade föreläsning Videoklipp: Föreläsning II:7 – Social Hållbarhet – frågan om positiv och negativ säkerhet.
http://bit.ly/2ps00hZ
––––––––––––
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Lokal utvecklingspolitik

pets innebörd och villkoren för att tillgodose män
niskors grundläggande behov (Beall & Fox, 2009).
Medan trygghet kräver deltagande i ett socialt
sammanhang tenderar såväl globalisering som urbanisering att exkludera vissa människogrupper
som därmed förvägras att delta i samhällsutvecklingen som fullvärdiga medborgare. De nya sociala
risker som detta medför, inte bara i urbana miljöer, utan också på landsbygden, har aktualiserat utvecklingsdebatten och ställt utvecklingsteorin inför sin pånyttfödelse (Abrahamsson, 2012a).
*
Utvecklingsforskningen brukar skilja på ett funktionellt och ett territoriellt förhållningssätt (Friedmann & Weaver, 1979; Friedmann, 1992). Det
funktionella förhållningssättet innebär att man ser
utveckling som en fråga om ekonomisk tillväxt och
som man därtill mäter i sammanlagda termer på
aggregerad nivå. Kunskapsstaden organiseras exempelvis funktionellt för att bli till en nod i det globala nätverk där kortsiktig ekonomisk tillväxt prioriteras (Harvey, 2003). För att upprätthålla sin
externa legitimitet hos globala aktörer har staten
samtidigt tvingats avhända sig stora delar av sin
förmåga att omfördela de resurser som den funktionella och vertikala produktionsprocessen skapar. Problemet är att när statens omfördelningsförmåga upphör så tenderar den funktionella utvecklingsstrategin att bli exkluderande. Förklar
ingen till detta är, som tidigare redogjorts för, nödvändigheten av att använda den funktionella strategins överskott till fortsatta investeringar för bibehål
len konkurrens- och attraktionskraft istället för till
investeringar för social hållbarhet (Harvey, 2006).
Därmed fördjupas den ojämna utvecklingen.
*
Ett territoriellt förhållningssätt strävar efter en inkluderande utveckling – där land och stad hänger
ihop på ett helt annat sätt. Den handlar inte bara
om integration utan mer om förutsättningar för
människor att kunna känna samhällelig tillhörighet. En inkluderande landsbygd och en inkluderande stad måste bli mer territoriellt inriktad vilket kräver en mer lokalt förankrad och horisontellt
integrerad produktionsprocess. Det handlar med
andra ord om att skapa lokala förutsättningar som
möjliggör en ökad lokal behovstillfredsställelse.
Sådana lokalt baserade försörjningssystem kan
kräva en annan syn på ekonomisk effektivitet där
också hänsyn tas till värdet av social tillit och de

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 förmågan att ta ett utökat kollektivt ansvar för samhällsutveckling och medborgarnas väl och ve. Det är här som frågan om positiv
säkerhet blir så viktig.
Samtidigt som den bidrar till förstärkt social tillit
kan positiv säkerhet inte enbart skapas uppifrån
genom väl fungerande institutioner och ett bemötande av myndigheter som av allmänheten upplevs som respektfullt (Rothstein, 2003). Den samhälleliga tilliten kräver också ett folkligt deltagande underifrån. För att bryta risken för en nedåtgående spiral (där minskad social tillit ökar behoven
av negativ säkerhet vilket ytterligare minskar den
sociala tilliten) och istället skapa en uppåtgående
spiral krävs emellertid politiska beslut och stimulansåtgärder.
Det är i denna bemärkelse som införande av en
social investeringspolitik blir så viktig. Samtidigt
handlar det inte bara om finansiella resurser. Möjligheter till delaktighet i samhället spelar en stor
roll. Genom människors ökade förmåga till delaktighet och möjlighet att påverka faktorer med inflytande över deras vardagsliv ökar samhällets
folkhälsonivå. Människors förmåga till kollektivt
samhälleligt ansvar ökar när de själva inte bara
fått sina mest grundläggande behov tillfredsställda utan också känner en samhällelig tillhörighet.
Så här formulerades detta av Länsstyrelsen i Skånes slutrapporter (2015) från deras arbete med att
förebygga sociala risker:
”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. Ett samhälle som går i fel riktning,
där det finns stora skillnader i välfärden, kan däremot
innebära en för stor risk”
Källa: Länsstyrelsen i Skåne, 2015

Det är därför som de tre värdegrunderna säkerhet,
utveckling och rättvisa, med vars hjälp vi försökte
fixera det annars så flytande begreppet social hållbarhet, är ömsesidigt beroende av och förstärker
varandra.
Det faktum att positiv säkerhet inte kan skapas
uppifrån utan kräver ett folkligt deltagande underifrån för oss över till frågan om utvecklingsbegrep75

Världsforum för Stadsutveckling. Kraven på rätten
till staden har fått ny aktualitet genom FN:s globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030).
Det elfte målet handlar bland annat om rätten att
delta i beslutsfattandet kring skapandet av själva
stadsrummet liksom om rätten att till fullo utnyttja detta stadsrum. De diskussioner som litteraturen för om vad ett urbant medborgarskap skulle
kunna tänkas innebära är intressant i en svensk
kontext. Både Sveriges Kommuner och Landsting
som Göteborgs stad använder sig av en bred definition av begreppet medborgare som innefattar
alla människor som bor, verkar, vistas i eller har
långvariga kontakter med staden.
*
Detta för oss in på den tredje förutsättningen för
en lokalt socialt hållbar utveckling, nämligen frågan om rättvisa. De förhållanden som rättvisebegreppet försöker fånga spelar en stor betydelse för
den sociala hållbarheten. Detta återspeglas också
av den vikt som polisforskningen lägger vid polisens förmåga att uppträda respektfullt och rättvist, och som jag tidigare redogjorde för i samband
med att jag diskuterade kring den positiva säkerhetens och den sociala tillitens förutsättningar.
Rättvisa är samtidigt ett analytiskt svårgripbart
begrepp och mest användbart som ett normgivande sådant.
I en idéhistorisk bemärkelse fokuserade rättvisebegreppet på frågan om materiell resursfördelning.
Men frågan om rättvisa handlar inte längre bara
om ekonomisk omfördelning och om olika bidrags
system. Rättvisa handlar alltmer också om fördelning av politisk makt, d.v.s. om deltagande och demokrati, liksom om kulturellt och socialt erkännande. Ytterst handlar rättvisa om människors
rättigheter, om att alla människor har lika värde
och om vår allas rätt till att känna värdighet. Den
samhälleliga tillhörigheten kräver ju att en känner
att en bidrar till samhälle en lever i. Det är vikten
av erkännande och att inte utsättas för någon form
av strukturell diskriminering som knyter samman
frågan om mänskliga rättigheter och rättvisa.
Det betänkandet av utredningen om ett effektiv
are arbete mot främlingsfientlighet (SOU 2012:74)
som refererades till i föregående kapitel blev härvidlag en viktig väckarklocka. Den visade på hur
också svensk historia och spårbundenhet fortsätter att belasta det sätt på vilket vi lever upp till kraven på mänskliga rättigheter och icke-diskrimi-

kostnader som social oro medför. Det handlar om
att utforma politiska åtgärder för att bryta med
den ojämna utveckling och komma tillrätta med
den gentrifiering av städer som följer i globaliseringens spår.
Det handlar om allt från att identifiera former
för en ny välfärdsregim i en globaliserad tidsålder
till att utforma en bostadspolitik som medger tillgång till bostäder med större variation eller att förbättra infrastruktur så att olika stadsdelar knyts
närmare till varandra och på så sätt underlättar
förmågan att känna social tillhörighet. Social tillhörighet handlar också om att skapa lika möjligheter för alla kulturer och grupptillhörigheter att
mötas av erkännande och respekt. Ett territoriellt
förhållningssätt innebär att man ser till staden i sin
helhet, att alla bostadsområden utvecklas och får
samma möjligheter liksom att alla befolkningsgrupper får rätt till stadens olika rum.
En inkluderande stad kräver också starka relationer till sitt omland och sin omkringliggande
landsbygd. Som tidigare diskuterades i samband
med att jag i ett tidigare kapitel redogjorde för den
Nya Ekonomiska Geografin behöver staden sin
landsbygd precis lika mycket som landsbygden behöver sin stad. Den fråga som en territoriell utvecklingsstrategi idag ställs inför handlar således
inte bara om en hållbar urban utveckling eller den
klassiska frågan om resursmobilisering på landsbygden för att bekämpa fattigdom. En territoriell
utvecklingsstrategi i vår tid handlar om att bygga
ihop stad och land och att skapa ett samhälle inte
bara utifrån människans likheter utan också utifrån människans olika erfarenheter och grundläggande behov.

Rätten till en rättvis stad
Länsstyrelsens forskningsprojekt kring sociala risker som vi tidigare redogjorde för konstaterar i en
av sina publikationer att:
”En hållbar stad är en rättvis stad. En stad som tar hänsyn till alla invånare och som ser stadsbornas behov och
önskemål. En rättvis stad arbetar för det allmännas bästa
och lyssnar på sina invånare och låter alla få engagera
sig i stadsutvecklingen”.
Källa: Länsstyrelsen Skåne, 2015

Denna definition av en hållbar stad knyter an till
frågan om ”rätten till staden” som sedan länge
präglat sociala rörelser (Fainstein, 2010, Harvey,
2012) och numera också FN-systemet och dess
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sitt ursprung kan känna samhällelig tillhörighet,
en förutsättning för den sociala hållbarheten. För
att gradvis komma tillrätta med de mentala strukturer som förhindrar framväxten av ett icke-diskriminerande och inkluderande samhälle krävs att
existerande former för diskriminering synliggörs
och debatteras. Jag skall få anledning att återkomma till detta i samband med att jag avslutningsvis i
forskarskriftens tredje del tar upp en diskussion
om den betydelse som en medskapande medborgardialog spelar för den socialt hållbara utvecklingens förutsättningar.
Först skall jag ägna nästa kapitel åt att diskutera
den sociala hållbarhetens förutsättningar utifrån
vad forskningslitteraturen kan lära oss om det sätt
på vilket komplexa samhällsfrågor kan hanteras.

nering. Speciellt oroande är den ihållande vardags
rasismen som tar sig konkreta uttryck i strukturell
diskriminering inte bara på bostads- och på arbetsmarknaden utan också inom utbildningssektorn,
sjukvården och rättsväsendet (Guevara, 2015b).
*
Inom OECD-området är Sverige det land som har
högst andel utrikesfödda bland sin arbetslösa befolkning. Det anmärkningsvärda med detta förhållande är landets demografiska utveckling med tillhörande stor framtida arbetskraftsbrist som borde
kunna skapa ett egenintresse av att alldeles omgående skapa förutsättningar för människor att bidra till samhällsutvecklingen i stället för att stänga
dem ute.
Förhållningssättet blir speciellt tydligt när det
gäller det sätt på vilket Sverige tar emot nyanlända
flyktingar. Av humanitära skäl bedriver Sverige en
av den mest generösa flyktingpolitiken i Europa.
Men istället för att försöka diskutera hur landet
bäst skall kunna tillvarata de personliga kvaliteter
som ligger bakom att människor klarar av de umbäranden som det innebär att ta sig över hav och
genom Europa ända upp till ett avlägset Sverige
och se nyanlända flyktingar som närande resurser
väljer många att se dem som tärande offer.
*
I en tid som inte bara präglas av stora humanitära
behov men också av framtida arbetskraftsbrist,
och där dessutom det ekonomiska tillståndet för
närvarande medfört att räntan för de närmaste
åren beräknas bli noll eller rentav fortsatt negativ,
blir det svårt att förstå hur flyktingfrågan så fort
kunna bli till en fråga om de umbäranden som
måste till för att täcka flyktingmottagningens kostnader. Utifrån såväl en humanitär som strikt ekonomisk logik borde diskussionen istället handla
om hur man med hjälp av en ökad statsskuld och
keynesiansk expansiv finanspolitik kan arbeta för
att snabbast möjligt kunna integrera flyktingarna
som den arbetskraft de är och se flyktingmottagningen om en viktig investering inför framtiden.
Det är svårt att uppfatta detta på ett annat sätt än
att många svenskar lever med uppfattningen att
välfärden är en oföränderlig konstant faktor och
att utländsk arbetskraft kommer hit och tar ifrån
oss den välfärd som vi uppfattar, inte som vår allas
rättighet, utan som våra egna tillfälliga privilegier.
I ett allt mer globaliserat samhällstillstånd blir
ett inkluderande samhälle, där människor oavsett
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4. Komplexa samhällsfrågor
ningar att lösas med hjälp av god social ingenjörskonst. Med komplexa samhällsfrågor avser vi vanligen problem som är i ständig förändring, därför
blir de svåra att identifiera och går nästan aldrig
att lösa en gång för alla. De följer med den pågående samhällsomdaningen och av att det lokala i allt
högre utsträckning flätas ihop med det globala.
Det faktum att de är i ständig förändring och
många gånger har sin specifikt lokala prägel gör
att det finns få, om ens någon, ekonomisk eller politisk beslutsfattare som själv har förmåga att identifiera problemet än mindre att på egen hand identifiera möjliga lösningar. Komplexa frågor karaktäriseras av att de har många olika bottnar och orsakssamband. De förgrenar sig i olika riktningar
och hänger samman med andra komplexa frågor.
Det gör sambanden svåra att överblicka och frågorna går inte att dela upp i avgränsade områden.
Detta skiljer dem från komplicerade frågor som är
linjära, statiska och går att hänvisa till specialister.
Komplexa frågor representerar därför en mycket
låg generaliserbarhet.
Komplicerade problem kan vi kalla för ”known
knowns” – vi har kunskap om problemen och beprövad erfarenhet av att hantera dem (ofta med
hjälp av god (social) ingenjörskonst. Sedan har 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.
När det gäller komplicerade problem är berörda
parter och aktörer oftast överens om problemförmuleringen även om det kan råda olika uppfattningar om åtgärdsförslag. Även om komplicerade
problem kan upplevas konfliktfyllda och besvärliga att hantera, ryms de likväl inte inom ramen för
det som forskningslitteraturen kallar för komplexa
samhällsfrågor.

Vår tids stora samhällsomdaning präglas av ökad
heterogenitet och social polarisering. Människors
livsvillkor varierar utifrån uppväxtvillkor och utbildningsnivå. Omdaningen har också medfört att
värdegrundskonflikter aktualiserats. En allt tillgängligare information hotar tidigare maktstrukturer, det gäller också förstelnade patriarkala
strukturer som gradvis monteras ned som ett resultat av människors strävan efter ökad jämställdhet. Därtill kommer ökade globala kontaktytor
och influenser, migration som skapar nya kulturella möten och en tilltagande urbanisering som formar nya livsstilar och levnadsvanor. Den stora
samhällsomdaning med sin ökande heterogenitet
som präglar vår tid har medfört att den samhälleliga sammanhållningen blivit alltmer beroende av
samhällets kapacitet att identifiera och förhålla sig
till liknande komplexa samhällsfrågor. Svårigheterna till detta består i att beprövade erfarenheter
till hur de komplexa samhällsfrågorna skall hanteras. De är också lokalt specifika och därtill i ständig förändring.
*
Många av de problem som samhällsplanerarna
försökte komma tillrätta med under industrialismens och det nationella samhällsbyggets höjdpunkt var tekniskt komplicerade. Det handlade
ofta om att utforska fysikaliska och mekaniska lagbundenheter eller att hantera olika tekniska utmaningar. Med hjälp av beprövade erfarenheter från
liknande problem och god ingenjörskonst bildade
sig samhällsplanerarna sig en uppfattning om vad
som kunde och borde göras. Hållfasthetsläran
fanns till hands vid brobygget och genom att respektera etablerade normer för kylning av förbränningsmoter kunde onödiga fordonshaverier undvikas. Modernismen präglade bostadsbyggandet.
Komplexa samhällsfrågor skiljer sig från komplicerade problem genom att de saknar förutsätt78

Exempel på svenska komplexa
samhällsutmaningar

Komplexa samhällsfrågor kännetecknas ofta av
att man vare sig är överens om hur problemen
skall formuleras och än mindre om på vilket sätt
de skall åtgärdas. Ofta är man inte ens överens om
problemens existens. Komplexa problem utgörs
vanligen av vad vi kan kalla för ”unknown unknowns” – det är händelser som vi inte ens i vår vildaste fantasi kunde föreställa oss skulle kunna
hända – det vill säga allt det som vi inte vet att vi
inte vet. Komplexa samhällsfrågor kan också utgöras av vad vi kan kalla för ”unknown knowns” det
vill säga av saker och ting som vi egentligen vet
men som vi av olika skäl förtränger mentalt – det
vill säga vad vi inte tycker om att veta och därför
inte låtsas om. Ofta handlar det om problem som
vi kan ana kan bli aktuella, men som förefaller alltför komplexa till sin karaktär för att vi skall ge oss
tid att ta tag i dem medan tid är. En allt mer pressad arbetssituation gör det angeläget att inte
”väcka den björn som sover”. Freds- och utvecklingsforskningen uppmärksammar därutöver det
faktum att många komplexa samhällsfrågor, speciellt de som knyter an till sociala förhållanden och
frågan om social hållbarhet, innehåller olika konfliktdimensioner, vilket ökar komplexiteten ytterligare och som bidrar till att frågan förträngs och
skjuts på framtiden. Det kan handla om synliga
värdegrundskonflikter eller mer dolda maktstrukturer och maktordningar. Därtill kommer det faktum att många komplexa samhällsfrågor bär på eller knyter an till historiska upplevelser av olika
oförrätter som det upplevs ofruktbart att åter
väcka till liv.
*
Problemens unika karaktär och låga generaliseringsgrad reducerar möjligheterna till att skapa
nationella och generella riktlinjer för hur de skall
hanteras. De ökande krav på förmågan att hantera
komplexa samhällsproblem som följer med detta
kan bara mötas genom samverkan på lokal nivå
och kräver invånarnas ökade politiska delaktighet,
medskapande och dialog, såväl när det gäller att
formulera problemen som att identifiera sätt på
vilka de kan hanteras och utforma handlingsplaner. Jag skall få anledning att återkomma till detta
i i samband med att jag tar upp en lite mer utförlig
diskussion om medskapande och samhandlande i
forskarskriftens tredje del.

Beslutfattarens kunskapsfilosofiska utgångspunkter och samhällssyn avgör, tillsammans med de
komplexa samhällsfrågornas kännetecknande
drag, det valda förhållningsättet när det gäller om
och hur de komplexa samhällsfrågorna uppmärksammas.
Några använder begreppet för att motivera att
inte göra någonting alls åt de fenomen som avses.
De menar att komplexiteten kräver sådana holistiska angreppssätt, sådan tvärsektoriell samverkan, att det tar alltför lång tid att mobilisera och
kräver alltför mycket resurser. De föredrar därför
att stoppa huvudet i sanden - låtsas som att de inte
känner till förhållandena - förtränger dem från sitt
medvetande. Andra talar i termer av ”nånannanism” och menar att nycklarna att vrida på finns
på en helt annan beslutsnivå som de själva inte har
tillgång till (väldigt ofta refereras till beslut fattade inom EU). Det är min uppfattning att detta förhållningssätt är mycket problematiskt. Förr eller
senare kommer de komplexa samhällsfrågor som
kunnat skymtas nämligen att växa sig starkare och
förvärras. Akut nödvändiga åtgärder för att då lappa och laga riskerar att förvärra problemen ytterligare. För att illustrera detta behöver jag göra en
kort teoretisk utflykt.
*
Teoribildningen kring samhällsförändring skiljer
på transition (omställning) och transformation
(omdaning). Medan transition handlar om en
övergång mellan en känd punkt till en annan, är
transformation en mer öppen och dynamisk process vars slutpunkt är svår att förutse. Även om
önskvärd riktning och omfattning kan anges är
processen liksom utgången obestämd. En omställning, exempelvis i form av minskad energiförbrukning och ett fossilfritt samhälle är förvisso en komplicerad process. Men rent vetenskapligt går det
emellertid att beräkna och fastställa exakt vad
som behöver göras. En transformation däremot
består oftast av så kallade komplexa samhällsproblem, inte minst till följd av det faktum att problemen som skall hanteras är i ständig förändring och
kontextberoende.
Teoribildningen gör också skillnad på åtgärder
för att lappa och laga – reformera – ett problem
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inom rådande strukturer (problem-solving) och
mer radikala och grundläggande åtgärder som
kan förändra själva strukturerna (transformation). Problemet som ofta uppstår för problem-solving vid komplexa samhällsfrågor är att åtgärderna oftast bara kommer åt symptomen och inte de
grundläggande orsakerna. Den egendynamik som
uppstår innebär ofta ett antal icke avsedda och
förutsägbara resultat (non intentional outcomes)
som skapar paradoxer och motsägelsefulla omständigheter (contradictory circumstances) som
ofta förvärrar problemen vilket gör dem än mer
ohanterliga (Abrahamsson 2003).
*
För de beslutsfattare som använder begreppet ur
normativt syfte, för att hantera de komplexa samhällsfrågorna så att de inte skall förvärras, blir det
viktigt att öka utrymmet för dialog och medskap
ande med de medborgare som berörs. Inte minst
handlar det om att genom en medskapande dialog
om angelägna frågor gradvis bygga upp det förtroende, den samhälleliga tillit och den dialogpräglade arbetskultur som krävs när väl de komplexa
samhällsfrågorna visar sig, är akuta och bör hanteras så snart som möjligt. Jag skall i detta avsnitt
lyfta fram och ge exempel på några olika typer av
komplexa samhällsfrågor som har kommit att få
ett avgörande inflytande över den pågående samhällsutvecklingen i Sverige och som alla kännetecknas av ett stort behov av dialog och medskap
ande för att kunna hanteras.

Det första exemplet på komplexa samhällsfrågor
handlar om de villkor som ställs på social sammanhållning och social hållbarhet. Komplexiteten ligger dels i svårigheten att definiera exakt vad som
menas med en social hållbarhet och dels i hur olika
åtgärder för att förstärka denna skall kunna identifieras, följas upp och utvärderas. Själv föreslår
jag att frågan om social hållbarhet uppfattas som
en slags balanspunkt mellan de tre värdegrunder
som varit drivande för samhällsutvecklingen under mänsklighetens moderna historia, nämligen
människors strävan efter ordning (säkerhet), frihet (utveckling) och rättvisa.
Den stora förtjänsten med att definiera den sociala hållbarheten på detta sätt, ligger i det faktum
att olika åtgärder kan identifieras för att förstärka
respektive värdegrund. Åtgärdernas resultat kan
också mätas vilket gör det möjligt att följa upp hur
arbetet med den sociala hållbarheten fortskrider.
Säkerheten kan förstärkas genom trygghetsfrämjande åtgärder vars resultat kan följas upp genom
trygghetsmätningar. Förmågan att tillvarata livschanser syns i skolresultat och mätningar om upplevd folkhälsa och tillgången till politiskt rum
framgår av SKLs delaktighetsindex.
*
Komplexiteten när det gäller frågor om social hållbarhet ligger emellertid inte enbart i svårigheten
att definiera den sociala hållbarhetens innebörd i
olika lokala kontexter. Komplexiteten ligger också
i att identifierade åtgärder berör olika politikområden och beslutsnivåer som kräver en sektorsövergripande samverkan som många gånger är svår
att få till stånd, inte minst pga. de målkonflikter
som föreligger. Enskilda beslutsfattare saknar alltså ofta rådighet över den mångfald av åtgärder
som behöver vidtas.
Frågan om social hållbarhet utgör därmed ett
klassiskt exempel på hur en fråga över tid kan utveckla sig till att bli komplex för att det saknas tillförlitlig kunskap som sakfrågan vilket i sin tur kan
leda till att många beslutsfattare frestas att förlita
sig på den bristfälliga kunskap som finns för att
slippa ge sig i kast med en komplexitet som de inte
känner att de har rådighet över och där effekter
och resultat av deras ansträngningar först skulle
visa sig på lång sikt och inte komma dem själva till
del. Den aktuella formen för samhällsstyrning som
förnärvarande präglar våra myndigheter och kommunala förvaltningar (new public management)

––––––––––––
De läsare som är intresserade av en fördjupning av detta
avsnitt hänvisas till Hans Abrahamssons inspelade föreläsning Videoklipp: Föreläsning II: 6 Komplexa samhällsfrågor i vår tids samhällsomdaning http://bit.ly/2r9BFKP
––––––––––––
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uppmuntrar, genom sina krav på evidensbaserade
handlingsprogram och kvantitativa uppföljningar,
till ett motsvarande förhållningsätt.
Komplexiteten förstärks av att begreppen fortfarande är vaga och fixeras utifrån de maktordningar som innebär att vissa medborgare och samhällsgrupper innehar problemformuleringsinitiativet
och tolkningsföreträdet. Formerna för den parlamentariska demokratin, med sin strävan efter politisk konsensus mellan olika politiska partier, gör
det svårt att hitta metoder för att utmana dessa
maktordningar och förflytta problemformuleringsinitiativet.
*
Det representativa politiska systemets demokratiska
brister, med ett starkt varierande valdeltagande,
medför dessutom att många samhällsmedborgare
som är som mest utsatta för bristen på social hållbarhet sällan ingår i det politiska positionskrig
som avgöra balanspunktens placering. Demokratin behöver därför demokratiseras och den demokratiska arenan utökas.
Frågan om demokrati och social hållbarhet utgör
därför 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 demo
krati, någonting som byggs upp en gång för alla för
att sedan anses säkerställd och färdigbyggd. Utman
ingarna är hela tiden ständigt närvarande och
hållbarheten, liksom demokratin, måste värnas
genom en fortlöpande vård och omsorg. I diskussionsunderlagets tredje och avslutande del skall vi
återkomma med några exempel på de sätt på vilket
detta skulle kunna tänkas ske.

sitt medfödda kulturarv. Kultur och värderingar
förändras konstant med samhällsutvecklingen.
*
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? Integration är ingen invandrarfråga utan
handlar mer om samhällelig tillhörighet oavsett
etnisk ursprung eller utländsk påbrå. Samhällets
ökade mångfald har medfört en politisk vilja att
skapa förutsättningar för ett multikulturellt samhälle där människor lever i fredlig samexistens
med tolerans för varandras olikheter. De komplexa
samhällsfrågor som följer i samhällsomdaningens
spår och ökar kraven på medskapande, gör det
nödvändigt att ta ytterligare ett steg och istället
tala om interkulturell samverkan, vilket innebär
att människor gör saker tillsammans. Utifrån
människors olika utgångspunkter medför samverkan att någonting nytt skapas som kan medföra en
innovativ kraft som underlättar hanteringen av
komplexa samhällsfrågor. Botkyrka kommun talar
i dessa sammanhang helt följdriktigt i termer av
interkulturell integration, där människor från
världens olika hörn deltar i ett gemensamt arbete
för att förbättra samhällelig tillhörighet.
Sociologin pekar också på behovet av att se integration i förhållande till sin motpol segregation
(Stigendal 2007). Med segregation förstår vi rumslig åtskillnad mellan olika befolkningsgrupper
(Nationalencyklopedin – www.ne.se). Forskningen visar på att sådan rumslig åtskillnad kan ligga i
människans natur och benägenhet att söka sig till
medmänniskor som präglas av samma livserfarenheter, språk och levnadsvillkor. (Strömbäck 2017,
Righard 2015, Salonen 2011).
Problemet som uppstår, och som gör det angeläget att bryta med den rumsliga segregationen, är
främst när människor beroende på var de bor inte
får samma möjligheter att tillvarata sina livschanser. Det finns mycket forskning som visar på hur
befolkningssammansättning och individers inkomster, tillgång till arbetsmarknad, utbildningsnivå inte kan förklaras av individuella bakgrundsfaktorer (Salonen 2011, Sernhede 2010). Även om
olika forskningsresultat föreligger när det gäller
effekterna av så kallade grannskapseffekter är den
dominerande litteraturen överens om att denna
har en avgörande betydelse för ungas uppväxtvillkor (Bunar 2012, Magnusson 2008, Widigsson

Integration – segregation
De förändrade migrationsmönster som hör den
pågående samhällsomdaningen till har medfört
att frågan om integration blivit till en komplex
samhällsfråga. Begreppet integration är i sig omtvistat. 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 svåra 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
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ellt allvarligt problem som förklarar de olika och
ibland mycket dåliga skolresultat som uppnås och
varför människor får så olika förutsättningar att
tillvarata sina livschanser (Bunar 2012, Widigsson
2013). De försök som gjorts för att komma tillrätta
med skolsegregation genom det fria skolvalet är
ett utmärkt exempel på en åtgärd som snarare förvärrat problemet.
Det fria skolvalet var tänkt att göra det möjligt
för elever att frångå närhetsprincipen och att själv
få välja skola bortom bostadsområdets upptagningsområde. Det fria skolvalet syftade till att göra
det möjligt för främst elever i utsatta och segregerade bostadsområden att förändra sin situation. I
verkligheten kom det fria skolvalet främst att användas av mer resursstarka befolkningsgrupper
som aktivt valde att lämna sina bostadsområden
för skolor där skolresultaten var betydligt bättre.
Genom ”the wight flight” förvärrades skolsegregationen ytterligare (Sernhede 2014).
En av de främsta anledningarna till det fria skolvalets negativa effekter för skolresultaten står att
finna i en felaktig problemformulering. Det fria
skolvalet utgör därmed ett illustrativt exempel på
”problem-solving” som medför ”non intentional
outcomes” som i sin tur skapar paradoxer som förstärker problemen snarare än hanterar dem på ett
hållbart sätt.

2015, Sernhede 2014). Därtill kommer problemet
med att olika människogrupper lever åtskilda från
varandra och i skilda världar som förstärker fördomar och känslor av vi och de andra (Socialstyrelsen 2010). Segregation är samtidigt inte bara en
fråga om människors frivilliga val. Var någonstans
människor bosätter sig påverkas också av socioekonomiska förhållanden som inte minst påverkas av politiska beslut (Andersson 2006, Molina
2006, Magnusson 2008).
Bostads- och skolsegregation brukar därmed anses som komplexa samhällsfrågor. De är bägge exempel på effekter av att olika politikområden motverkar varandra genom förekomsten av olika målkonflikter (Abrahamsson m.fl. 2016). En åtgärd
inom en sektor kan därmed ge upphov till en icke
avsedd effekt inom en helt annan sektor som riskerar att förstärka det problem som den förda politiken var tänkt att hantera.
*
Den förda bostadspolitiken är exempel på hur en
målkonflikt skapats i förhållande till den förda politiken för att stärka social sammanhållning och
hållbarhet och motverka segregation. Privatisering av bostadsmarknaden och omvandlingen av
allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter
har medfört att låginkomstgrupper tvingats ut
från centrum till stadens ytterområden där hyresnivåerna är lägre.
Den socioekonomiska segregationen sammanfaller till stora delar med den etniska, där andelen
utlandsfödda är överrepresenterad (Andersson
2006, Guevara 2014). Det är inte så konstigt eftersom de sällan har tillgång till samma kontaktnät
och ekonomiska resurser som en person med
svenskfödda föräldrar som har bott i Sverige i hela
sitt liv. Denna utveckling (gentrifiering) har drivits
fram av sammanfallande intressen mellan privata
fastighetsägare som vill öka sin lönsamhet genom
att lyxrenovera lägenheter och dra till sig köpstarka boenden med stor betalningsförmåga (Franzén
2016, Holgersen 2017). Dessa ambitioner överensstämmer med den kommunala politikens och förvaltningens behov av tillhandahållandet av attraktiva lägenheter inom kommunen som kan konkurrerats med kranskommunernas villaområden så
att skattekraften inte försvinner (Dannestam
2009, Åberg 2017).
En förändrad bostadspolitik tillhör ett av villkoren för att komma tillrätta med den tilltagande
skolsegregationen. Denna upplevs som ett speci-

Diskriminering – våldsbejakande extremism
En rad statliga utredningar har under senare årtionden uppmärksammat hur svenska myndigheter
och kommunala förvaltningar präglas av etnisk
och strukturell rasism som försvårar såväl systemintegration som social integration (SOU 2005:56,
Integrationsverket 2006, Statskontoret 2010).
Diskriminerande attityder kan ta sig uttryck på
många olika sätt. Forskningen skiljer här på preferensbaserade attityder och på fördomar och stereotyper (Taghizadeh & Adman 2017). Medan den
förra bygger på fördomar baserade på en ideologi,
där vissa folkgrupper rent biologiskt uppfattas
som överlägsna andra (exempelvis rasism), ger senare tids socialpsykologiska forskning stöd för att
fördomar och stereotyper ofta kan bero på attityder som vi är bärare av utan att vara medvetna om
detta (Kunda 2001, Mendelberg 2001 i Taghizadeh
& Adman 2017).
Delar av aktuell forskning kring strukturell diskriminering visar på hur människor av historiska
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skäl bär på ett antal omedvetna fördomar och närmast rasistiska uttryckssätt om andra människor
från främmande länder som de tar med sig in på
arbetsplatsen och in i organisationerna där de
snart får ett eget liv. Svenska studier om rasism
stöder en sådan uppfattning och visar på hur mentala strukturer med anor i den svenska koloniala
historien lever kvar än idag och försvårar interaktion mellan det svenska majoritetssamhället och
olika minoritetsgrupper (de los Reyes & Wingborg
2002, Mohtadi & Mavi 2014, Guevara 2015, los Reyes & Hörnqvist 2016).
I många fall utgör dessa mentala strukturer hos
diskriminerande samhällsaktörer exempel på kom
plexa samhällsfrågor som vi tidigare diskuterade i
termer av ”unknown unknowns” eller ”unkown
knowns”. Medan de förra handlar om den utövandes omedvetna beteende, handlar de senare om
det som många utövare valt att förtränga (då det
inte anses vara politiskt korrekt). De senaste årens
migrationsmönster och människors ökade rörlighet, inte minst tydligt i Sverige där befolkningen
med utländsk bakgrund har ökat från 14,5 % år
2000 till 23,2 % 2016, har synliggjort dessa väl dolda mentala strukturer.
Forskningen visar på att en meningsfull samverkan och interaktion mellan olika gruppidentiteter
kan bli svår att uppnå innan samhällsutvecklingen
kommit tillrätta med liknande mentala strukturer
och tillhörande maktordningar. Teoribildningen
(kontakthypotesen) betonar härvidlag vikten av
möten mellan olika medborgargrupper och mellan

politik, förvaltning och medborgare och av att
göra saker tillsammans för att under det gemsamma
handlandets gång synliggöra undermedvetna/förträngda mentala strukturer (i form av främlingsrädsla, fördomar och/eller stereotyper) (Allport
1954, Deutsch 1973).
Forskning kring frågan om strukturell diskriminering betonar också vikten av att sätta fokus på
hur exkluderande normer skapas och upprätthålls
liksom på rådande maktordningar (Guevara, 2015).
Frågan om rättvisa och om rättigheter handlar
nämligen inte bara om människors möjligheter
och individuella frihet. Det är viktigt att också
uppmärksamma de formella rättigheternas reella
och faktiska utfall. 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. Resonemanget kan
åskådliggöras med hjälp av nedanstående figur
(utifrån Guevara, 2015). Figuren illustrerar vikten
av att med hjälp av en medskapande dialog vid arbetet för social hållbarhet inte bara flytta fokus
från individuella möjligheter till faktiskt utfall,
utan att samtidigt flytta fokus från hur normer
konstrueras till hur normer upprätthålls.
En sådan förflyttning av fokus blir nödvändig för
att röra sig vidare från passiv tolerans till en mer
aktiv interkulturell samverkan och inkludering av
exkluderade grupper, något som krävs för en hållbar hantering av de komplexa samhällsfrågor som
hör vår tids samhällsomdaning till.
Inkludering av exkluderade grupper

Inkludering av exkluderade Betraktade
gruppersom ”Disturbing cultural
Differences” på jämlika villkor

Inkludering av exkluderade grupper
Betraktade som ”Disturbing cultural
Differences” på jämlika villkor

Tolerans av avvikande från
Normen (betraktade som
”Attractive cultural diversity”)
Tolerans av avvikande från
Normen (betraktade som
”Attractive cultural diversity”)
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utvecklingen och därmed deras känsla av samhällelig tillhörighet.
*
Frågan om våldsbejakande extremism blir intressant att diskutera i detta sammanhang. Det sätt på
vilket frågan hanteras beror på om beslutsfattarna
ser våldsbejakande extremism som en säkerhetsfråga eller som en demokrati- och utvecklingsfråga. Lägger de betoning på den förra upplevs frågan ofta som komplicerad men möjlig att hantera
genom att lägga fokus på individer och att kortsiktigt öka kontroll, övervakning och polisiära åtgärder. Uppfattas våldsbejakande extremism som en
komplex utvecklings- och demokratifråga, flyttas
fokus istället över till de strukturella förhållanden
som råder och till de mer långsiktigt verkande
främjande och förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med problemets
grundorsaker.
En medskapande dialog utgör, tillsammans med
sektorsövergripande politiska åtgärder för strukturell förändring av skolsegregation och arbetsmarknadsdiskriminering, exempel på sådana
främjande och förebyggande åtgärder. Även för
komplexa samhällsfrågor som våldsbejakande extremism handlar det sålunda om att skapa förutsättningar för en mer inkluderade utveckling där
människor känner sig behövda och inte förvägrade
att tillvarata sina livschanser (Abrahamsson 2017).

Den upplevda bristen på respektfullt, och ibland
rentav diskriminerande bemötande som många
minoritetsgrupper och utrikesfödda medborgare
känner vid sina kontakter med svenska myndigheter och politiker, har emellertid samtidigt många
gånger skapat behov av egna politiska rum för att
stärka sin gruppidentitet (Hübinette 2012). Könets, hudfärgens och sexualitetens entré i politiken har därmed aktualiserat frågan om identitetspolitik och har samtidigt också rört upp mycket
känslor.
*
Uppluckringen av ”vi och dem” anses av många
som är inkluderade i majoritetssamhället vara ett
villkor för den solidaritet på vilken det svenska välfärdssamhället bygger. Många av de nya röster
som hörs menar emellertid att liknande gemenskapsgrupper (jfr Engelskans affinity groups) och
tillgång till egna politiska rum, handlar om rätten
till att föra fram egna politiska krav, att själv få
möjlighet att formulera problem och identifiera
lämpliga åtgärder, utan att känna sig ifrågasatt
och berövad såväl problemformuleringsinitiativet
som tolkningsföreträdet. Erfarenheterna visar att
det oftast många gånger är först efter ett sådant
bemäktigande som inblandade parter på mer lika
villkor kan komma tillrätta med uppdelningen av
”ett vi och de andra”. Det finns också forskningsresultat som visar på hur liknande gemenskapsgrupper riskerar att utveckla en gruppidentitet som
bygger på att vara exkluderad från samhällsutvecklingen. En sådan ”exkluderingens identitet”
försvårar många gånger möjligheterna till samverkan och dialog.
Olika former av diskriminering kan därför också
utgöra exempel på en komplex samhällsfråga som
det inte går att enbart komma tillrätta med genom
förstärkt dialog och samverkan. Dialogen är
främst ett verktyg för att synliggöra de stödjande
strukturer och strukturella förändringar som krävs
för att komplexiteten skall kunna hanteras. För att
komma tillrätta med diskriminering krävs också
en skola som tar sitt kompensatoriska ansvar och
skapar förutsättningar för människor med olika
utbildningsbakgrund och studiemotivation att tillgodogöra sig undervisningen och lämna gymnasiet med godkända betyg. Det kräver också en aktiv arbetsmarknadspolitik som ökar människors
möjligheter att tillvarata de resurser som de bär på
och samtidigt förstärka deras bidrag till samhälls-

Vikten av samverkan – utåt och innåt
Komplexa samhällsfrågor karakteriseras ofta inte
bara av att en mångfald olika aktörer är berörda,
utan av att frågorna drivs fram av orsaker som börjat samverka och förstärka varandra. Kraven som
ställs på förmågan att hantera komplexa samhällsfrågor kan därför bara bemötas genom kollektiv
samverkan mellan en rad olika samhällsaktörer på
olika nivåer, både när det gäller att formulera problemen och komplexiteten i de förhållanden som
råder, att identifiera sätt på vilka de kan hanteras
och hur handlingsplaner kan utformas.
För makthavarna och beslutsfattarna ställer detta förhållande stora krav på förmågan att lyssna in
perspektiv och förankra beslut genom så kallade
360º analyser, där man såväl tar hänsyn till hur
omvärlden ser ut som till den egna organisationens förutsättningar (styrkor och svagheter). Det
räcker inte med medskapande med medborgarna
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för att samla in perspektiv och erfarenheter, och
då inte minst från de medborgare som är emot de
sätt som dominerar när det gäller hur de aktuella
komplexa samhällsfrågorna bör hanteras (så kallade nej-röster).
Lika viktigt blir det att stämma av problemformulering och åtgärdsförslag med de olika myndigheter som är berörda liksom att förankra insatser i
den egna organisationen och fundera på hur samverkan med förvaltningens olika delar skall kom-

ma till stånd. Komplexa samhällsfrågor har ofta
väldigt olika bottnar som gör samordning och
samverkan med olika förvaltningar och myndigheterna som befinner sig i andra så kallade ”stuprör” till en absolut förutsättning. Ett medskapande
ledarskap utgör härvidlag en förutsättning för att
professionens olika delar skall få tillräckligt med
utrymme för att använda den erfarenhetsbaserade
kunskap och praktisk klokhet de är bärare av.

Förmågan att lyssna och förankra i 360 grader
Utåt

Medborgarnas
perspektiv

Lägga örat
till marken
lyssna in –
hur snacket
går?

Politiken

INÅT

Förvaltningens &
Medarbetarnas
perspektiv

pekar på problemens komplexitet och framställer
sig som handlingsförlamade. De känner sig manade att uppvisa handlingskraft, vilket gör att problemen förenklas. De riskerar därför att hantera
problemen på ungefär samma sätt som de gjort
förut istället för att pröva någonting annorlunda.

En sådan delaktighet är också nödvändig för att
uppbåda den kraft och normativa styrka som krävs
för att kunna gå från ord till handling och genomföra de åtgärdsprogram som förhandlats fram.
Många menar att den verkliga komplexiteten när
det gäller att hantera komplexa samhällsfrågor ligger i det faktum att de flesta av de medborgare
som berörs av problemen har en alldeles egen uppfattning om vari problemen består och hur de måste hanteras.
*
Ett vanligt förekommande problem är att komplexa och okända förhållanden öppnar upp för
mycket ”tyckande”. För politiskt förtroendevalda
ligger det nära till hands att tro att det blir svårt att
upprätthålla förtroendet hos valmanskåren om de
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Box II:4:1 Samhandling
Begreppet ligger nära det sätt på vilket forskningsstudien
använder sig av begreppet medskapande. Forskningsstudien använder sig emellertid av det senare begreppet
”medskapande” för att fånga in vikten av en förstärkt
samverkan mellan myndigheter och medborgare/ medborgargrupper utan att försöka osynliggöra, eller förringa vikten av, de maktordningar som alltid präglar sådan samverkan och som det inte går att önska bort. Begreppet medskapande försöker därmed att beskriva innebörden av ett arbetssätt som medvetet och ihärdigt strävar efter att få till stånd mer jämlika maktförhållanden,
inte minst genom det sätt som medborgardialogen utformas och genomförs. Såväl vid horisontell som vid vertikal
interaktion har samtalsledaren en viktig funktion för att
känna av och synliggöra de maktordningar som finns i
rummet och för att tillsammans med deltagarna diskutera sig fram till hur dessa bäst hanteras så att alla kan känn
sig rimligt bekväma under samtalet, också de deltagare
som upplever sig tillhöra de mer maktlösa.

Införandet av flernivåstyrning har medfört att delar av
samhällsforskningen, speciellt med anknytning till regio
nal samhällsplanering, under senare årtionden alltmer
kommit att tala i termer av samhandling. Utvecklingen har
medfört att utmaningar och komplexa problem på samhällsnivå inte längre kan lösas av en enskild aktör. Det krä
ver att många aktörer drar åt samma håll. Begreppet samhandling har här blivit vanligt för att med hjälp av en så
kallad ”samhandlingstrappa” beskriva vem som gör vad.
Samhandlingstrappan. Källa Arne Eriksson

Frågan om social hållbarhet liksom genomförandet av Agenda 2030 utgör exempel på komplexa
samhällsfrågor. De kräver bägge en tvärsektoriell
samverkan mellan olika departement och myndigheter som strider mot såväl svensk förvaltningstradition som med aktuella former för samhällsstyrning.
*
Komplexiteten av Agenda 2030 framgår inte minst
av titeln på FN-rapporten där Agendan presenterades 2015. ”Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development”. De 17 huvudmålen inklusive deras 169 delmål spänner över de
flesta sakpolitiska områden med stora krav på
samordning och tvärsektoriell samverkan som
följd. Det gäller såväl samarbetet mellan stater
som arbetet inom stater.
Framgången för genomförandet beror mycket på
regeringens förmåga att hantera den rådande
komplexiteten när det gäller styrning och samordning mellan så många olika sektorer av samhället
som Agendan spänner över. Politiken för Global
Utveckling (PGU) har lanserats som ett av huvudinstrumenten för Agendans genomförande. De
omvittnade svårigheterna som PGU hade med att
få genomslag för förbättrad samstämmighet mellan politikområden visar på föreliggande organisatoriska hinder. Den tidigare framtidsministern

menade i en debattartikel i DN att det var ” uppenbart att de strikta gränserna mellan departementen och bristen på ett strategiskt samarbete och
ledarskap inte kan förenas med 2030-agendans intentioner”(DN Debatt 2017-03-03).
Artikeln pekar på förvaltningens dilemma och
den svåra balansgången mellan specialisering - expertkunskap och samordning - horisontell koordinering. Ett antal utredningar – exempelvis Ansvarskommitten (SOU 2007:10) - pekar på regeringskansliets begränsade förmåga till tvärsektoriell
helhetssyn. En studie kring genomförandet av
svensk politik för global utveckling fann att en stor
anledning till föreliggande svårigheter med att
uppnå eftersträvad samstämmighet mellan olika
politikområden berodde på principen att varje departement sköter sitt eget område, inom varje departement sköter varje enhet sitt och inom varje
enhet sköter tjänstemannen sitt och ingen annans.
Revirtänkande är utbrett på alla nivåer.
*
Därtill kommer att globaliseringen har medfört att
stora delar av statsförvaltningen i allt högre grad
vävts in i nätverk och prioriterar relationer med
sina motsvarigheter i andra stater och internationella organisationer än inom och med den egna
förvaltningen. För att dölja svårigheterna med
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Uppsummering

samordning och implementering men likväl i sin
avrapportering till FN kunna framstå som ledande
i genomförandet finns det per automatik en fara i
att man vid sin rapportering speciellt lyfter fram
det som redan görs inom de områden som pekas ut
av Agendan. Risken med en sådan spårbundenhet
är att man går miste om möjligheten att göra någonting nytt och annorlunda inom olika områden.
Forskningen pratar här om exploitation av det existerande istället för exploration av någonting
nytt. Om regeringen menar allvar med att Sverige
skall vara ledande vide genomförandet av agendan tyder all erfarenhet på att man blir tvingad att
införa ett speciellt kansli på statsrådsberedningen
med ett övergripande ansvar för den koordinering
som krävs för agendans genomförande.
*
Men detta är inte tillräckligt. Inflytandet av de aktuella formerna för samhällsstyrning – new public
management – som kännetecknar svensk förvaltning utgör ytterligare ett allvarligt hinder. Den anses genom sin fokusering på enskilda enheter och
sektorer inom förvaltningen på bekostnad av förvaltningen i sin helhet ha försvårat sådan samordning. Därtill kommer att styrningsformen alltför
mycket anses fokusera på sitt pågående arbete
inom ramen för det man redan gör (må vara med
ambitionen att höra det bättre) och därför har små
förutsättningar för att hantera den komplexitet
som genomförandet av Agendan innebär.
*
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). 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). Genom att exploatera det invanda försummar man att utforska det nya.

I denna del II av forskarskriftens tre delar flyttade
jag fokus från dynamiken i den globala politiska
ekonomin till utvecklingen inom efterkrigstidens
svenska politiska ekonomi. Syftet var att redogöra
för hur dynamiken i den globala politiska ekonomin slår igenom, tar sig uttryck och gestaltas på
nationell och lokal nivå under svenska förhållanden.
*
Som jag redogjort för i denna del av forskarskriften kom det regelsystem som etablerades i Bretton
Woods under andra världskrigets slutskede att
över tiden medföra en förstärkt globalisering. Detta medförde i sin tur en allt snabbare tillväxt av
transnationellt företagande och internationalisering av ägandet också här i Sverige.
*
Den avreglering av finansmarknaderna som följde
i globaliseringens spår kom samtidigt också att bidra till statens förändrade roll. Dess förmåga till
en omfördelande ekonomisk politik minskade när
den av en rad olika skäl tvingades tillbaka i det politiska rummet. Kapitalmarknadernas finansialisering bidrog till såväl en ökad lönespridning som
till ett minskat skatteunderlag. Utrymmet för den
keynesianska expansiva finanspolitik som låg till
grund för den svenska modellen och välfärdssamhällets framväxt minskade dramatiskt under
1990-talet. Välfärden, det sociala kontraktet och
den sociala sammanhållningen utsattes för påfrestningar.
*
Den samhälleliga sammanhållningen och den sociala tilliten luckrades upp som ett resultat av att
människor kände sig utestängda från att påverka
de politiska beslut som fått ett allt större inflytande över vardagslivet och därmed upplevde sig berövade möjligheterna att fullt ut tillvarata sina
livschanser. Samtidigt skapade vårt eget svenska
arv från den koloniala epoken mentala strukturer
och utrymme för strukturell diskriminering som
ytterligare förstärkte utanförskapets mekanismer.
*
De växande inkomst- och hälsoklyftor som hör
samhällsutvecklingen till har gjort att landets olika delar håller på att glida isär. Det gäller mellan
regionen, mellan stad och land och mellan olika
bostadsområden i städer. Människor lever i skilda
världar med sociala spänningar och nya konflikt87

diskussion kring de synvändor som måste till för
att innebörden i de tre grundläggande värdegrunderna säkerhet, utveckling och rättvisa sammantaget skall få förstärkta möjligheter att bidra till en
socialt hållbar utveckling. Jag skall, mot bakgrund
av vedertagen teori för samhällsförändring, också
diskutera det tillgängliga politiska manöverutrymmet för att sådana synvändor skall kunna komma
till stånd.
I det sammanhanget skall jag få anledning att
återkomma till medskapandets olika hinder och
för den roll som medborgardialog och folkbildning
kan spela för att underlätta arbetet med att säkerställa en socialt hållbar utveckling.

mönster som följd. Frågan om åtgärder för att stärka den sociala hållbarheten kommer allt högre
upp på dagordningen.
Samtidigt försvåras arbetet genom samhällsfrågornas ökande komplexitet. Sverige befinner sig i
en helt ny situation med brist på beprövade erfarenheter av hur de utmaningar samhället står inför som bäst skall hanteras. Problemen är väldigt
lokalt specifika och kan bara formuleras av de
medborgare som är berörda. Sådant medskapande är viktigt också för att kunna identifieras åtgärder och för att upprätta och genomföra handlingsplaner.
*
I forskningsstudiens tredje och avslutande del
skall jag, mot denna bakgrund, ta upp en normativ
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Avslutande gruppdiskussionsfrågor
Denna andra del av forskarskriften diskuterade kring samhällsutvecklingen i Sverige, statens förändrade roll och det sociala kontraktets uppluckring. Speciellt uppmärksammades den sociala hållbarhetens förutsättningar och innebörd. Fundera på innehållets relevans och om läsningen gav dig en ökad förståelse av den verklighet i vilken Du själv befinner Dig genom att försöka besvara följande frågeställningar:
Beskriv de utmaningar som Du anser att det svenska välfärdssystemet
står inför, såväl finansiellt som till sin inriktning och tillgänglighet.
Vilka olika befolkningsgrupper i din egen närmiljö, tycker Du blir
speciellt utsatta för samhällsomdaningens negativa konsekvenser.
Hur ser Du på den offentliga sektorns möjlighet att fungera som någon
slags stötdämpare?
I vilken utsträckning tycker Du det vore önskavärt att komplettera den
offentliga sektorn med en framväxande gemensam sektor?
Vilka utmaningar tror Du att samhället ställs inför härvidlag?
*
Växande inkomst- och hälsoklyftor gör att människor lever i allt mer
skilda världar och att landet håller på att glida isär. De olika levnadsvillkoren präglar inte bara stadens olika delar utan även relationen mellan
stad och land liksom mellan olika regioner.
Hur tar sig denna uppdelning uttryck i din närmiljö?
Vilka åtgärder tror Du skulle vara nödvändiga för att människors livschanser skulle kunna bli likvärdiga över hela landet?
Tror Du själv att detta vore möjligt?
Ser Du själv tecken på framväxande våldsbejakande extremism i din
egen närmiljö?
Hur tar denna sig uttryck och på vilket sätt arbetar förvaltning och
myndigheter med att försöka motverka denna?
Hur ser Du på den roll som det civila samhällets organisationer och rörelser kan spela härvidlag?
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Att läsa vidare
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kan vara användbar för ytterligare fördjupning.
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Del II

Sverige i världen
– samhällsutmaningar på
nationell och lokal nivå
Efterkrigstidens svenska politiska ekonomi påverkas av produktionssystemens internationalisering, globala förädlingskedjor växer fram
som förändrar förutsättningarna och sätter den svenska modellen
under omprövning.
Den samhälleliga sammanhållningen utmanas, det sociala kontraktet,
det politiska landskapet förändras, den sociala tilliten rubbas och mytbildning och polarisering skapar grogrund för högerpopulistiska krafter
att återkomma på den politiska arenan.
FNs hållbarhetsmål som skapas i slutet av 1980-talet ger en klar
möjlighet att vända utvecklingen och ge utrymme för gemensamma
lösningar på gemensamma problem. Det talas om ekonomisk och ekologisk hållbarhet och dessa båda bygger på att det skapas synvändor,
inte minst kring den sociala hållbarheten.
För att hjälpa oss som är intresserade och engagerade i samhällsfrågor, att öka vår kunskap, försöka förstå vår uppgift och ta kloka beslut
i allt det nya, har Hans Abrahamsson tagit fram en forskarskrift för
Arbetarnas bildningsförbund, med syfte att användas överallt i våra
verksamheter där intresse finns.
Forskarskriften består av tre delar som presenteras i digital form
under www.abf.se/folkbildning och forskning. Du kan även beställa
forskarskriften i sammanfattad form med titeln ”Folkbildning för lokal,
social hållbarhet” i ABFs webbutik.
Det finns gott om hänvisningar i all tre delarna för ytterligare fördjup
ning på många områden där forskarskriften fungerar som en sammanhållen plattform. Varje del har instuderingsfrågor så att materialen
kan användas i folkbildningens olika verksamheter och alla läshänvisningar utifrån det vetenskapliga kravet återfinns i del 3.
Den sociala hållbarhetens lokala innebörd avslutar del 2 och ger den
inspiration som behövs som motkraft och tankarna går till hur den
sociala hållbarheten ser ut och hur den bör utvecklas i just den kommun
där du lever och verkar.
Följ med ABF tillsammans med Hans Abrahamsson på en bildningsresa för att bättre förstå vår tid och hur vi tillsammans ska kunna vara
med och påverka.

