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HEJ OCH VÄLKOMMEN! 

 

Syftet med detta dokument är att beskriva Initiativ Samutvecklings vision om hur 
och vartåt vi tror och hoppas att samhället kan utvecklas. Vi vill bidra till en 
djupare demokrati, en mer djuplodande välfärd och högre nivåer av personlig 
frihet. Denna vision är intimt förbunden med vårt arbete för att förvandla 
samtalsklimatet i samhället.  

I dokumentet presenteras grundläggande idéer om att lyfta det moderna samhället 
till nästa nivå, från den utvecklingsnivå som vårt samhälle befinner sig på idag. 
Dokumentet förklarar också mer om de filosofier, värderingar och tankar som 
driver oss i vårt arbete.  

Välkommen att bidra till samutvecklingen! 

 

 

 

Bilagor 

1. iS! – en sammanfattning  
Detta dokument (4 sidor) beskriver vad organisationen Initiativ Samutveckling (iS!) 
är, vad föreningen gör, hur vi gör det och vilka vi samarbetar med. 

2. Initiativ Samutvecklings hederskodex 
Detta dokument (1 sida) beskriver de värderingar som ligger till grund för hur vi 
försöker att förhålla oss till oss själva, till varandra och till alla andra. 

 

Båda dessa dokument utvecklas löpande och aktuella versioner av dokumenten finns på 
http://samutveckling.se 
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Kapitel 1. 
Finns det högre utvecklingsnivåer 
av samhället? 
i. Är vårt samhälle färdigutvecklat? 

Önskar vi att framtidens samhälle i stora drag ska likna dagens? Eller finns det 
möjligheter att utveckla samhället så att det fungerar på ett annorlunda sätt? Är 
visioner om framtiden någonting som förnuftiga medborgare bör ägna sin tid och 
uppmärksamhet åt?	  

Vi lever idag på många sätt i våra förfäders utopi. Vi har möjligheter och privilegier 
som för människor under tidigare århundraden skulle ha varit svåra att föreställa sig. 
Att ha rätt till sin egen kropp och sina egna tankar, att ha inomhusvärme året runt, att 
få modern sjukvård, att få utbilda sig gratis och välja yrke eller kanske starta egen 
firma, att fritt få bilda åsikter och utforska livsfilosofi och andlighet. Vi lever idag i 
ett samhälle där väldigt många knappast oroar sig för sitt materiella välstånd och kan 
ställa fram ost och skinka på bordet varenda dag – och ändå kunna ge barnen fina 
julklappar. Till och med äga egen bil och åka på solsemester utomlands. Det finns 
förstås fortfarande människor som har det svårt, ensamstående arbetsslösa föräldrar 
som kämpar för att få ekonomin att gå runt, papperslösa invandrare utan tillgång till 
majoritetens privilegier, sjuka som inte får den hjälp de behöver, men i stort får vi 
erkänna att vi nått långt. En bonde på 1700-talet hade inte kunnat tro sina ögon och 
öron. Inte heller en fabriksarbetare i början av 1900-talet kunde ha anat vilka 
framsteg som man skulle uppnå: kortade arbetstider, högre löner, pension, semester, 
välfärd.  

Det handlar inte bara om teknologiska och materiella framsteg utan även om politiska 
och sociala. Fram till nyligen ansågs homosexualitet vara en sjukdom, eller till och med 
en oförlåtlig synd. Ytterligare lite tidigare saknade kvinnor rösträtt. Samhället har 
utvecklats. Vi har skapat många nya orättvisor och problem, men vi har också gjort 
otroliga framsteg på många av livets områden.  Även om det finns luckor i det befintliga 
systemet, är det alltså inte en överdrift att säga att vi lever i våra förfäders utopi. 
Men det finns dock ingenting som säger att den sociala och politiska utvecklingen måste 
stanna just här. 
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Idag är många överens om hur ett gott, välfungerande samhälle bör se ut i grunden: en 
representativ demokrati med parlament och flera partier, rättsstat, marknadsekonomi 
och ett välfärdssystem med en grundläggande trygghet. Detta är vad vi kallar för en 
modern demokrati. Men är den moderna demokratin färdigutvecklad nu? Bör vi bara se 
till att upprätthålla den befintliga välfärden och fixa de luckor som uppstått? Är 
radikalt annorlunda visioner om framtiden helt enkelt orealistiska eller rentav för 
farliga? Eller om vi vänder på frågan: Är det realistiskt att vårt nuvarande samhälle kan 
lyckas möta alla utmaningar som vi står inför? 

Trots att gamla tiders utopier har förverkligats och till och med överträffats verkar vi 
som samhälle ha svårt att tala om dagens verkligheter och framtidens möjligheter. Vi 
kan inte spå i framtiden. Men vi kan tala om hur vi gemensamt vill forma den. De 
politiska samtalen idag handlar nästan uteslutande om lösningar på aktuella problem som 
ungdomsarbetslöshet, fördelning av föräldraledighet, lärarstatus och om ökade 
försvarsanslag. Det är viktiga frågor. Men finns det möjlighet att hitta vägar framåt 
för samhället som helhet, till de små eller stora utopier vi önskar oss i framtiden? I så 
fall måste vi bli bättre på att skapa en bild av vilket slags samhälle vi egentligen vill ha. 
Det handlar inte om att ha orealistiska förväntningar. Det handlar om att ta livets 
möjligheter på allvar. Vad kan vi uppnå tillsammans? 

ii. Nivåer av samhällsutveckling  

Varifrån kommer Initiativ Samutvecklings idéer? De utgör ett axplock av idéer och 
perspektiv som finns i vår tid, en särskild våg eller tidsanda. Denna tidsanda har ett 
särskilt mönster och går att härleda tillbaka till vår idéhistoria.  

När det traditionella samhället utmanades av det moderna bröt många besläktade idéer 
fram ungefär samtidigt. Man betonade grovt uttryckt demokrati, vetenskap, juridisk 
jämlikhet, tro på förnuftet, tro på utvecklingen och individens rättigheter. Allt detta 
utmanade och bröt så småningom med det traditionella samhällets ordning med kungar, 
adel, kyrka och teologins framträdande roll i människors sätt att söka svar. 

De moderna idéerna är viktiga än idag men har sedan några decennier kommit att 
utmanas alltmer av vad som kan kallas för ”postmoderna” idéer. Dessa ifrågasätter om 
moderniteten verkligen var en positiv utveckling, genom att sätta kritiska frågetecken 
vid det som man i det moderna samhället tagit för givet. Vetenskapens objektivitet 
ifrågasätts alltmer, huruvida vissa kulturer verkligen kan anses ”bättre” än andra, man 
avslöjar sexism och rasism gömda i samhället, lyfter fram minoriteters och djurs 
rättigheter, visar hur industrisamhället hotar miljön, betonar den underförstådda 
diskrimineringen mot homosexuella med flera. Individen och hennes förnuft står inte 
längre i centrum. Det gör istället relationerna och sammanhangen. 
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Vår tids nya idéer håller ännu på att ta form, men några enkla konturer kan beskrivas 
redan idag. Det handlar om att använda det bästa från både det traditionella, moderna 
och postmoderna, och att ändå försöka skapa någonting nytt som kan möta vår tids 
utmaningar. 

Traditionella idéer Moderna idéer Postmoderna idéer Vår tids idéer? 
 
* Tron på Gud 
* Att livet går i 
cykler 
* Kungamakten 
* Släktbanden 
* Traditionerna 
* Ordning där alla har 
en given plats 
* Människan har en 
särskild plats i 
skapelsen 
 
 
 
 
 
 

 
* Tron på 
vetenskapen 
* Utvecklingen och 
framsteget 
* Demokratin 
* Individen 
* En ordning där alla 
förtjänar sin plats 
* Människan kan 
omskapa naturen 
genom sitt förnuft 

 
* Kritiskt 
ifrågasättande av all 
kunskap 
* Kulturer har 
förtrycks och 
förstörts av det 
moderna samhället 
* Visar demokratins 
orättvisor 
* Relationerna skapar 
individen 
* En mångkulturell 
ordning där de svaga 
blir inkluderade 
* Människan har 
förstört naturen 

 
* Hur kan man ta det 
bästa från de andra 
tre? 
* Kan vi skapa bättre 
processer för 
människors personliga 
utveckling? 
* Kan vi omskapa de 
processer genom vilka 
vi styr samhället i 
stort och smått? 
* Kan livets inre 
dimensioner få större 
betydelse i 
samhällslivet? 
* Hur kan både 
traditionella, moderna 
och postmoderna 
människor leva gott 
tillsammans? 
* Hur kan politiken 
anpassas till en mer 
komplex verklighet? 
* Vad är människans 
särskilda roll i 
naturens ekologiska 
system? 

Tabellen visar på en palett av mänskliga perspektiv på verkligheten. Under kolumnen 
”Vår tids idéer?” ställs några frågor som summerar några av de utmaningar vi ställs 
inför idag. I följande kapitel beskrivs dessa frågeställningar mer detaljerat. Poängen 
här är endast att peka på att dessa frågor inte uppkommer i ett vakuum, och inte 
godtyckligt. De är del av ett större mönster som håller på att bildas i människors 
medvetanden idag. Frågorna hänger ihop. När man ställer sig dessa frågor börjar man 
ana att nya, högre nivåer är möjliga och att de är tillgängliga redan inom en överskådlig 
framtid. 
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iii. Nästa nivå av välfärd 

I vårt tänkande och vårt politiska system verkar vi ha nått en utvecklingsmässig platå. 
Men vad finns bortom denna platå – vad i framtidens samhälle kan vara annorlunda och 
bättre än dagens? Här behöver vi gemensamt ställa oss två stora frågor:  

• Hur ser nästa nivå av välfärd ut?  

• Hur ser nästa nivå av ekonomi och arbetsliv ut? 

Det går inte att veta på förhand hur framtidens samhälle kommer att se ut. Vi kan inte 
förlita oss på att profeter eller geniala samhällsteoretiker ska upptäcka vår framtid åt 
oss, rita de stora linjerna och låta oss följa dem enligt en långsiktig plan som våra 
politiker och förvaltningstjänstemän sedan genomdriver. Idag har vi ett samhälle som 
präglas av omfattande utanförskap, psykiskt lidande, stress och miljöförstöring. Det 
hade varit skönt om en ledare kunde komma med stora lösningar, eller hur? Ska vi 
invänta nästa profet, nästa FN-resolution? Vad ska vi göra? 

iv. Nästa nivå av visioner 

Alltmer pekar på att det har blivit hög tid för oss människor att enas kring nya visioner 
för framtiden.  Men vi kan förstås inte erbjuda några färdiga recept. Ditt medskapande 
och deltagande behövs för att både utmana och utveckla dessa idéer. 

Visioner behövs för att vi ställs inför tre grundläggande utmaningar, både i Sverige och 
globalt: 

• Att göra den fattiga människan rikare. 

• Att göra den rika människan lyckligare. 

• Att lösa de två första utmaningarna på ett socialt och ekologiskt hållbart 

sätt. 

För att möta dessa utmaningar räcker det inte längre med att välja representanter som 
kan lösa våra problem åt oss eller att vänta på att smarta entreprenörer och forskare 
kläcker idéerna. Tillsammans kan vi däremot skapa ett samhälle som fungerar utifrån en 
högre nivå, som lyckas gripa om de svåra utmaningar som vi idag inte lyckas få fatt i. Vi 
kan vidareutveckla den moderna demokratin. Nästa nivå av visioner skapar vi 
tillsammans. 

Den moderna demokratin utgör en god grund för att bygga en ny nivå av samhället. 
Endast i demokratier kan vi människor fritt uttrycka våra åsikter, själva bilda oss 
uppfattningar, rösta enligt våra övertygelser och själva finna sätt att försörja oss och 
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bidra till samhället. Det är ett litet under att vi uppnått allt detta att vi lyckas få saker 
att fungera i ett demokratiskt samhälle.  Men vad kan vi göra för att komma vidare? 
Vad kan vi göra härnäst?  

Vi behöver hitta smartare sätt att tillsammans utveckla en framtid för vårt samhälle, 
men också en samtid. En sak vi kan göra är att skapa ett positivt laddat begrepp, en idé, 
som beskriver det samhälle vi önskar oss, och sedan tillsammans fylla idén med praktisk 
innebörd.  En sådan vision är det lyssnande samhället som vi behandlar i kapitel 4. 
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Kapitel 2. 
”Den kollektiva intelligensen” 
Medlemmarna i Initiativ Samutveckling har olika utgångslägen sett till den traditionella 
politiska skalan. Vad vi har gemensamt är uppfattningen om att vi måste enas kring nya 
sätt att aktivt delta politiskt och skapa ett bättre sätt att samtala om svåra och djupa 
politiska frågor. Vi ser att de gamla ideologierna och stora berättelserna alla bär på 
olika sanningar, även om vi har olika uppfattningar om exakt vilka sanningar som är av 
störst betydelse. Därför är det enda sättet att uppnå gemensamma visioner och 
dynamiska lösningar att lyssna till varandra och föra en konstruktiv dialog. 

Det breda forskningsfält som kallas för ”kollektiv intelligens” har vuxit dramatiskt de 
senaste åren. Forskningen pekar på att grupper och organisationer har olika 
intelligenser i stort sett oavsett individerna. Man kan alltså ha intelligenta personer i 
ointelligenta grupper. En avgörande fråga som uppkommer är huruvida våra politiska 
system, partier och diskussioner kan bli mer intelligenta. Hur intelligent är vårt 
samhälle som helhet? 

I detta kapitel diskuterar vi några grundläggande synsätt på hur den kollektiva 
intelligensen kan höjas på demokratisk väg, hur vi skapar en intelligentare politik genom 
att utveckla olika sätt att mötas och samtala kring politik. Vi skapar en ny politisk 
kultur genom att skapa ett nytt samtalsklimat. Istället för att driva särskilda förslag 
letar vi efter gemensamma nämnare, efter sätt att överbrygga meningsskiljaktigheter. 
Vi odlar en politisk kultur som kan hålla det bästa möjliga politiska samtalet levande och 
omskapa det demokratiska systemet. 

i. Den kollektiva intelligensens fyra 
sinsemellan förstärkande fält 

För att åskådliggöra denna utveckling kan 
man använda en enkel modell. Modellen 
har två riktningar (lodrät och vågrät) och 
fyra fält:  

1. Personlig utveckling (övre vänstra),  

I	  
n	  
r	  
e	  

Y	  
t	  
t	  
r	  
e	  
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2. Nya beteenden (övre högra),  

3. Ny politisk kultur (nedre vänstra)  

4. Nya politiska system (nedre högra).  

De två övre fälten handlar om den enskilda individen. De två nedre fälten handlar om 
det gemensamma sammanhanget. De två fälten till höger handlar om den ”yttre 
verkligheten”, det man kan se och ta på. De två vänstra fälten handlar om den ”inre 
verkligheten”, det som vi upplever och känner. Resultatet blir fyra fält som beskriver 
olika sidor av den politiska utvecklingen och dess kollektiva intelligens: personlig 
utveckling, nya beteenden, ny politisk kultur, samt nya politiska system. 

Utveckling inom ett av fälten tillåter ny utveckling inom de andra fälten. De fyra fälten 
utvecklas tillsammans genom vår gemensamma inre och yttre utveckling, det vi kallar 
samutveckling. 

Genom att utveckla ny politisk kultur skapar vi nya sätt att mötas kring politik. Det 
handlar om ett nytt politiskt språk, om att utveckla förhållanden mellan människor, om 
hur deltagandet i politiken känns. Vi utvecklar vi:et. 

Den politiska kulturens utveckling kan bidra till deltagarnas egen personliga utveckling. 
Genom att bredda våra perspektiv, få nya nätverk och bli bättre lyssnare och 
samtalspartners, kan vi bli mer 
nyanserade politiska tänkare och 
uppleva samhället på nya sätt. 

De nya sammanhangen och 
upplevelserna leder till nya 
beteenden, att vi börjar handla på 
nya sätt, uppföra oss annorlunda. Vi 
börjar omskapa vår yttre verklighet 
så att den överensstämmer med 
våra tankar, känslor och upplevelser. 
Detta leder till förändringar i 
samhället. 

När tillräckligt många människor 
samarbetar på nya sätt kan nya 
politiska system bildas. Vi uppfinner nya regler, principer och organisationsformer som 
underlättar och förstärker den nya kulturen, den nya personlighetsutvecklingen och 
våra nya beteenden. 

Samutveckling	  

Den	  kollek6va	  
intelligensen	  
utvecklas	  

Ny	  poli6sk	  
kultur	  skapas	  

Vi	  utvecklas	  
som	  personer	  

Vi	  börjar	  
agera	  på	  nya	  

säA	  

Vi	  bildar	  nya	  
poli6ska	  
system	  
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De fyra sorternas utveckling måste följa jämna steg. Om vi lever i eller försöker 
utveckla en politisk kultur vi själva inte kan förstå och hantera, som vi inte känner oss 
delaktiga i och vi inte äger fullt ut, kommer kulturen att fungera dåligt. Om vi bara 
utvecklar oss själva som individer men inte lyckas skapa en gemensam politisk kultur, 
kommer vi inte heller lyckas samarbeta även om vi var för sig är imponerande personer. 
Om vi handlar och agerar på nya sätt utan att ha de nödvändiga insikterna grundade i 
vår personlighet, lyckas vi inte hantera de utmaningar vi ställs inför och faller snart 
tillbaka till gamla vanor och beteendemönster. Likaså, om vi inte förmår omsätta vårt 
nya handlande i större övergripande system, om vi inte skapar nya institutioner, lyckas 
vi heller inte bibehålla och förstärka några av våra framsteg. 

När utvecklingen sker ojämnt skapas hos människan utrymme för obalanser, 
missförstånd, konflikter och snäva intressen. Vi måste därför pröva oss fram ett steg i 
taget. Det är en process.  

Det enda sättet att lyckas med en sådan utveckling är att använda den kollektiva 
intelligensen i mötets spontana, kreativa kraft. Det är helt enkelt omöjligt för en 
enskild person eller avgränsad grupp att göra alla de nödvändiga erfarenheterna, att 
möta alla utmaningar som kan uppstå på vägen. En politisk kultur som aktivt och 
medvetet odlar och tar tillvara på den kollektiva intelligensen kan däremot hitta många 
lösningar. En sådan kultur odlar goda samtal av samförstånd och samklang, även där 
det finns motstridiga intressen. Den kollektiva intelligensen är helt enkelt resultatet av 
samutveckling, vår gemensamma inre och yttre utveckling, Det är genom den kollektiva 
intelligensen som vi skapar något utöver summan av vad våra individuella kunskaper och 
insikter tillåter. 

ii. Hur engageras människor i samhällsutveckling och politik? 

Många av oss vill använda vår erfarenhet, vårt engagemang och vår intelligens för att 
bidra till att samhället förbättras. Men hur kan vi göra det på ett sätt som passar vår 
nya tid då de politiska partierna har svårare att engagera oss? 

Alltfler har åsikter och perspektiv som inte riktigt representeras av våra politiska 
partier. Partierna bildades i ett samhälle med tydligare samhällsklasser och bredare 
intressen som kunde samlas kring partibildningar. Idag är det svårare för oss att 
identifiera oss med endast en särskild grupp och ett slags intresse. Partierna får det 
allt svårare att lyckas uppfånga våra politiska åsikter och perspektiv så att de kan 
representera oss på ett tillfredsställande sätt. Här vill vi peka på tre stora utmaningar 
som står i vägen för det demokratiska engagemanget: 

• Att vi känner att politiskt deltagande är tråkigt. 
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• Att vi känner att politiskt deltagande är svårt och kräver stora upp-
offringar.  

• Att vi känner att vår röst i alla fall inte kan göra någon skillnad. 

Dessa upplevelser handlar till stor del om den politiska kultur vi lever i. Kulturen kan 
utvecklas genom att vi prövar nya sätt att mötas och samtala kring svåra och djupa 
politiska frågor. En politisk kultur som präglas av likväl respekt för olika perspektiv som 
av ett genuint engagemang och en glädje att bidra. 

För att lyckas med detta måste vi lyckas upprätthålla goda samtal även när vi inte håller 
med varandra, har olika positioner eller fastnar i den traditionella uppdelningen av 
politiken i höger och vänster. 

iii. Att röra sig bortom höger och vänster, ”politiska allergier” 

Är du på mitten, till höger eller till vänster på den traditionella politiska skalan? Eller 
kanske grön? Feminist eller mer traditionell, kanske ”jämställdist”?  

Alla människor, oavsett politisk orientering, är välkomna att delta i de öppna möten runt 
om i landet som arrangeras av Initiativ Samutveckling, s.k. iScaféer!. Här är 
grundtanken att alla perspektiv har åtminstone någon del av sanningen och därför är 
värda att lära av. En annan bärande tanke är att alla perspektiv kan förfinas och 
utvecklas, att de blir djupare och mer nyanserade genom att möta sina motsatser. Våra 
meningsskiljaktigheter utgör alltså en stor källa till rikedom. Det vore inte särskilt 
konstruktivt att anse att människor med andra värderingar än ”mina egna” är mindre 
begåvade, att världens problem vore lösta om andra bara kunde tänka som just ”jag 
själv” råkar göra.  

För att komma någon vart med samutvecklingen måste vi ta varandra på allvar, behandla 
varandra som vuxna, tänkande människor – och vara beredda på att vi själva ibland har 
missuppfattat någonting avgörande. Vi måste ställa oss själva frågan: Med alla 
människor som finns på jorden, varför skulle just jag ha de klokaste perspektiven? Och 
om någon tycker någonting som känns mycket obehagligt eller främmande för oss, kan vi 
fråga oss: Var finns det goda i den här personens sätt att se på världen? Vad är det för 
något gott, vackert eller inspirerande som denna person ser och upplever? Vi behöver 
anstränga oss att se både idén och personen. Det ena är att förstå idén i sig själv, det 
andra att verkligen kunna se med den andre personens ögon. 

Om vi vill ha ett gott samtal kan vi behöva vara medvetna om våra egna preferenser. 
Bara för att vi känner någonting när vi till exempel hör ett ord, som ”solidaritet” eller 
”marknadsekonomi”, betyder det inte att känslan nödvändigtvis är relevant för att 
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uppnå bästa möjliga förståelse. Vi måste alltså, åtminstone i korta stunder, kunna 
åsidosätta våra politiska identiteter och de känslomässiga investeringar som ligger i 
dessa. En bra början är att bli medvetna om våra egna politiska allergier, negativt 
laddade känslomässiga reflexer som aktiveras så fort vissa ord och begrepp dyker upp. 
Vi tar några vanliga exempel. Jämför dina upplevelser genom att läsa listorna nedan och 
märk efter hur du reagerar på orden: 

Vänsterorienterade allergier: Högerorienterade allergier: 

• Företagande 

• Hierarki 

• Vinstintresse 

• Kapitalism 

• Marknadsekonomi 

• Finans 

• Privat 

• Patriotism 

• Gräsrotsrörelse 

• Revolutionär 

• Radikal 

• Feminist 

• Offentlig 

• Kommunal 

• Solidaritet 

• Aktivism 
 

Poängen är helt enkelt att människor berörs, upprörs, inspireras eller tråkas ut av olika 
ord och uttryck. Som vänsterorienterade klappar våra hjärtan när det finns möjlighet 
att stå upp för de svaga och jämna ut orättvisor. Som högerorienterade liberaler kan vi 
gilla människans uppfinningsrikedom och den förnuftiga ordning hon skapar. Som 
högerkonservativa kan vi gilla det härliga Sverige, eller kanske familjens trygghet. 
Gröna kan brinna för idén om en cyklande innerstad med solpaneler och prunkande 
växtlighet. Ingen av dessa preferenser är i sig mer godhjärtad eller klok än de andra. 
Allt handlar om hur väl perspektivet förfinats och hur det får utlopp. 

Det goda samtalet förutsätter att vi gör en gemensam ansträngning för att gå bortom 
våra egna preferenser, så att våra olikheter verkligen kan få lov att vara en styrka 
istället för ett hinder för dialogen och samutvecklingen. Vi måste lyssna bortom orden. 

iv. Sanningens mångfald 

Det finns en avgörande anledning till att vi behöver kunna uppmärksamma våra egna 
preferenser och ”allergier” – nämligen att världen aldrig är så enkel att en person har 
hela sanningen. Det finns många olika sanningar, vissa djupare och mer allmänna än 
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andra, men alla innehållande någon del av verkligheten. Detta kallas för erkännandet av 
sanningens mångfald. 

Sanningens mångfald betyder inte att alla människor alltid har rätt i allt de säger. 
Snarare bör det tolkas på motsatt vis, att alla, även ”jag själv” alltid missar någon del 
av sanningen och har något att lära av andra – även om de råkar tycka och tänka saker 
som för mig känns dumma eller rentav omoraliska. Det gäller att skilja på hur nyanserat 
någons politiska tänkande är och vilken politisk inriktning denne har. Om jag till exempel 
är vänsterorienterad men har ett mycket nyanserat politiskt tänkande, kan jag inte 
sällan märka att jag har mer fruktbara samtal med nyanserade högerorienterade 
tänkare, än jag har med en vänsterorienterad som tänker mycket enkelspårigt och 
svart-vitt. 

Det är alltså inte så enkelt att en politisk sida är god och en annan är ond. För att 
upprätthålla ett gott samtalsklimat måste vi utgå ifrån att även våra 
meningsmotståndare vill gott för samhället. Vi gör oss själva och samhället en otjänst 
genom att utgå ifrån att den vi talar med är girig (höger), avundsjuk (vänster), flummig 
(grön), rasist (patriotisk) och så vidare. Vi tjänar det goda samtalet och samhällets 
utveckling genom att förutsätta att den vi talar med upplever någon viktig del av 
sanningen, någonting som vi kan lära av. Och vi har rätt att kräva samma respekt från 
den vi talar med. Erkännandet av sanningens mångfald leder oss bort från att anklaga 
andra människor, bort från tankar om skuld eller rentav ondska. 

Det finns mycket starka exempel i världshistorien där människor tyckt sig se massor av 
ondska omkring sig och kämpat emot den – bara för att upptäcka att de själva blivit allt 
som de trodde sig bekämpa. Samtidigt finns lysande exempel på människor som trots 
mycket hårda utmaningar och grym behandling vägrade att se ondska och skuld i 
världen. Hit räknas förstås historiens största hjältar. 

Politiken idag utgår ofta ifrån att det finns en god och en ond sida. För att gå bortom 
detta krävs en relativt avancerad nivå av politiskt tänkande. Man måste ju undvika att 
människors olikheter och åsikter slätas över, och man måste tillåta djup förståelse 
trots att motsatta intressen står emot varandra. Alla kan ju inte vara överens hela 
tiden, och förr eller senare måste man komma till något beslut. Hur är detta möjligt? 

v. Samutveckling och det goda samtalet  

Vårt svar är att det görs möjligt genom samutveckling. Genom samutveckling går vi 
bortom både debatt och dialog och skapar ett slags varm, personlig medborgerlighet i 
vilken vi lär och utvecklas tillsammans. Det kräver mer av samtalets deltagare. 
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Samutveckling är svårare än debatt, eftersom man måste anstränga sig att verkligen ta 
in den andres perspektiv. Men samutveckling är också mer än en dialog, eftersom man 
inte enbart lyssnar och förstår – utan också utmanar och utmanas.  

Det goda samtalet kallar vi en samtalssituation som kännetecknas av ett uppriktigt 
utbyte som leder framåt, till nya insikter och djupare engagemang. Det goda samtalet 
är ett verktyg för samutveckling. Det utgör en särskild konst, något som kräver 
lyssnande, respekt och reflektion att utveckla tillsammans. Men det är det bästa sättet 
att hjälpas åt att tillsammans göra sanningens mångfald i samhället till en rikedom 
snarare än en begränsning. 
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Kapitel 3. 
Drivande filosofier 
i. Solidaritet med alla kännande varelser 

Vad är samhällelig utveckling? Ett sätt att förstå utvecklingen är just att solidariteten 
expanderar till att omfatta alltfler på ett alltmer nyanserat och välanpassat sätt. Tänk 
vilka stora framsteg som faktiskt gjorts. Djuren tar endast hänsyn till sig själva och i 
vissa fall sina närmaste. Människan har gått från att endast ta hänsyn till sig själv och 
sina närmaste, till att ta del av alltmer omfattande gemenskaper. Det bildades grupper, 
stammar och såsmåningom nationer, där människor tar hänsyn även till personer vi inte 
känner och kanske aldrig ens kommer att träffa. Historien består långt ifrån bara av 
framsteg. Men om framsteget har ett namn, så måste det vara solidaritetens utvidgning 
och kvalitetsmässiga fördjupning. 

Vi talar om en utökad solidaritet, som kan kallas för en ”världs-centrisk solidaritet”. 
Den världscentriska solidariteten tar hänsyn till alla människor i alla länder, oavsett 
kön, ålder, etnicitet, samhällsstatus, sexuell läggning, trosuppfattning eller politisk 
övertygelse. Alla människors välmående, även de som är allra svårast att tycka om, 
spelar roll. Förutom människan finns hela djurriket, otaliga miljarder av levande 
varelser som är kapabla till olika grader av lidande och välmående. En genuint 
världscentrisk solidaritet måste ta djup 
och uppriktig hänsyn även till dessa. Och 
så finns hela biosfären, själva hinnan av liv 
på jordens yta som vi alla är del av. Dess 
etiska värde ligger i att den består över 
tid och därför utgör grunden för alla 
framtida generationers välmående, både 
människor och djur. Den världscentriska 
solidariteten utsträcker sig till att 
omfatta hela biosfären och framtidens 
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generationer. Kort sagt – solidaritet med alla kännande varelser.    

Vårt land har kommit en bra bit på vägen mot solidaritet med alla levande varelser. Vår 
demokrati bygger på ett tidigt stadium av den världscentriska solidariteten. Det är 
mycket positivt, men räcker inte hela vägen fram. I Sveriges grundlag står det att 
makten ska utövas med hänsyn till alla människors lika värde. I praktiken kan det vara 
svårt att handla solidariskt med alla människor. Det är lättare sagt än gjort. 

• Vi kan försvara våra egna och våra närmastes intressen, enligt en så kallad ”ego-
centrisk solidaritet”. Detta är startpunkten för solidariteten, dess enklaste 
nivå, eftersom vi inte behöver sammanväga många olika intressen och perspektiv. 

• Genom politiken kan vi även tillgodose ett visst lands eller en viss grupps 
intressen, enligt en så kallad ”etno-centrisk solidaritet”. Det är ett stort steg på 
vägen, men räcker ofta inte för att vi ska kunna bemöta många utmaningar, till 
exempel komplicerade klimatförhandlingar. 

Genom att skapa samtalsforum tvärs över politiska grupperingar underlättar vi att 
politiken kan utövas utifrån allas gemensamma intressen. Endast då ger politiken 
verkligen uttryck för en världscentrisk solidaritet. Detta kräver i sin tur att vi hjälps 
åt att utveckla både relationen till oss själva, till samhället, och till världen. 

Det låter väl ganska enkelt? Dessvärre har det visat sig att efterlevandet av en 
världscentrisk solidaritet är något av det svåraste som finns. Det kräver vissa 
demokratiska förmågor. Vår omtankes räckvidd och våra idéer om solidaritet med alla 
kännande varelser är nämligen i sig själva otillräckliga. För att nå längre ut behöver vi gå 
mer till botten av oss själva. Vi måste kunna omskapa samhällets grundvalar – och vi 
måste kunna prata tillsammans om detta på ett sansat och uppriktigt sätt. Vi måste ha 
en politisk verklighet som kan hantera tillvarons och människans stora djup. Annars 
riskerar vi att fastna i alltför ytliga frågor och motsättningar. 

ii. Den personliga frihetens utveckling 

En vanlig uppfattning är att människor i Sverige idag är ”fria”. Ibland framhålls även 
uppfattningen att det är människors alltför stora frihet som skapat många av de 
bekymmer vi idag upplever. Vår stora frihet är förstås verklig på många sätt eftersom 
Sverige är en rättsstat, garanterar politiska fri- och rättigheter och i stor 
utsträckning uppfyller kraven på mänskliga rättigheter. Därav får vi inte låta oss luras 
att människor är ”fria” i någon absolut bemärkelse. Långt ifrån alla människor upplever 
en verklig, djup frihet i sina liv. Många upplever att de är jäktade och jagade, många att 
de kört fast i sina yrkesliv, många att de är utanför, många att de är mindre värda än 
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andra, många att de ständigt ofrivilligt styrs av sina egna känslomässiga bekymmer, 
många att de styrs av rädsla och skamkänslor genom hela livet, ännu fler att de aldrig 
kommer att kunna påverka samhällsutvecklingen. Om människor var verkligt fria, skulle 
de väl använda sin frihet för att förändra dessa situationer? 

Garanterade grundläggande politiska fri- och rättigheter är inte frihetens högsta 
uttryck. Det är frihetens startskott. Här kan vägen mot verklig frihet börja. 

Det finns olika grader av frihet. Det är riktigt att en människa som kan uttrycka sin 
åsikt utan rädsla för sitt liv är betydligt friare än en som inte har samma möjlighet. Det 
finns emellertid många sidor av friheten som inte är förverkligade för människor i 
Sverige idag men som bör kunna förverkligas i framtiden: 

• En människa som har möjligheten att aktivt medskapa sin sociala och politiska 
omgivning är friare än nästan alla svenska medborgare är idag. 

• En människa som kan bli medveten om sina känslor och förhålla sig till sina 
impulser utan att omedvetet bli styrd i sina handlingar är friare än en människa 
som saknar samma förmågor. 

• En människa som fritt kan skapa välfungerande emotionella och sexuella 
relationer är friare än en som inte kan. 

• En människa som inte drivs av rädsla i någon del av sitt liv, utan som bara drivs 
av livsglädje, är friare än en människa som styrs av inre tvång och rädsla. 

• En människa som inte styrs av något system som begränsar hennes individualitet 
eller som tvingar henne att agera mot sitt samvete och sina övertygelser, är 
friare än en människa som styrs av opersonliga system. 

• En människa som fritt skapar sina egna känslotillstånd är friare än en som inte 
gör. 

• En människa som i sitt arbete följer sin allra mest innerliga impuls är mer fri än 
en människa som arbetar för att få lön. 

• En människa som är medveten om vilka antaganden om verkligheten hon gör och 
varifrån dessa antaganden kommer och vad de bygger på, är friare än en 
människa vars verklighetsbild helt definierats på förhand utan hennes medvetna 
medverkan. 

• En människa är friare om hon kan välja att ingen ska vara utslagen eller utanför, 
än om hon varje dag tvingas gå förbi tiggare och utslagna människor på gatan. 
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Sett i detta perspektiv är Sverige inte ett fritt land. Sverige är ett land där frihetens 
förutsättningar finns. Det går rentav att ställa upp en skala av olika grader av politisk 
frihet. Här kommer en grovt förenklad gradskala: 

1. Slaveri: Att inte äga sin egen kropp. 

2. Livegenskap: Att till viss grad äga sin egen kropp. 

3. Frihet utan medbestämmande: Att äga sin egen kropp men vara skyldig att 
åtlyda andra. 

4. Medborgarskap utan grundläggande friheter: Att ha viss möjlighet att påverka 
den politiska makten, dock med risker. 

5. Medborgarskap med grundläggande friheter: Att ha viss möjlighet att påverka 
den politiska makten, utan större risker. 

6. Socialt aktivt medborgarskap: Att ha ett aktivt och verkligt förhållande till 
utövandet av makten. 

7. Integrerat medborgarskap: Att faktiskt kunna påverka politiken på ett sätt 
som känns meningsfullt. 

8. Normskapande medborgarskap: Att känna att man själv skapar samhällets 
normer och värderingar. 

9. Medborgarskap i reflexiv, skapande närvaro: Att kunna delta i hela samhället 
som om det vore ens eget hem. 

Friheten är inte att vara eller att inte vara. Friheten har en särskild anatomi, som här 
bara får en alltför enkel beskrivning. Den förekommer i olika utsträckning i olika 
sammanhang. Det finns inga länder där alla människor är verkligt fria. I Sverige idag är 
befolkningens frihet fördelad mellan 2. (livegenskap, t.ex. traffickingoffer eller illegala 
invandrare som utnyttjas som svart arbetskraft och har lite möjligheter att röra sig) 
och 8. (normskapande medborgarskap, t.ex. den ekonomiska eller politiska eliten). De 
allra flesta av oss har frihet 5. (medborgarskap med grundläggande friheter). 

Fler människor kan bli mer fria. Det handlar inte om ”valfrihet” eller frihet från 
statliga regleringar, utan frihet att själv delta i och skapa hela sin verklighet, inre och 
yttre. 
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Kapitel 4. 
Visionen om ”det lyssnande 
samhället” 
 

Hur ser nästa nivå av välfärd ut? En sådan fråga kan förstås endast besvaras genom 
många människors deltagande och engagemang. Vad vi kan göra redan nu är att börja 
teckna konturerna av ett välfärdssamhälle som vidrör livets alla delar, som stöder 
människor både i vår egen personliga utveckling och i vår relation till varandra. Vi kallar 
framtidens välfärdssamhälle för det lyssnande samhället. Det lyssnande samhället är 
helt enkelt det välfärdssamhälle vi skulle önska oss – vilka dessa önskningar än visar sig 
vara när vi har prövat dem och utvecklat dem genom goda, öppna samtal.  
Det lyssnande samhället är en högre nivå av välfärd än den som finns i dagens svenska 
samhälle. Idag garanteras de flesta av oss grundläggande materiell trygghet och 
säkerhet. Vi behöver sällan oroa oss för om vi kommer att ha mat på bordet och vi kan 
känna oss säkra på att vi själva och våra närmaste får vård och omsorg när det behövs. 
Samtidigt finns det högre steg på människans behovspyramid som vårt samhälle inte 
förmår att garantera: att känna en djup och meningsfull gemenskap, att få erkännande, 
bekräftelse och uppleva god självkänsla – och att känna att man lever ut sina drömmar, 
självförverkligande. Det lyssnande samhället är ett välfärdssamhälle där alla människor 
inte bara garanteras trygghet och överlevnad, utan även att få uppleva en varm, 
meningsfull gemenskap, en god självkänsla och möjligheter till en fruktbar personlig 
utveckling, ett växande och ett lärande genom livets långa resa. 

i. Traditionell välfärd och det lyssnande samhället 

Vilka är konturerna i vårt befintliga välfärdssamhälle? Vad innebär välfärd idag? Och 
vad kan ordet välfärd komma att innebära i framtiden? 

Den välfärd vi känner idag är en frukt av det moderna industrisamhället vi skapat. När 
vi för första gången i historien kunde producera ett överflöd av livets nödtorft – det 
vill säga mat, rent vatten, varmt och säkert boende, kläder och sjukvård – uppstod 
frågan om hur detta överflöd skulle fördelas så att ingen skulle behöva gå utan en 
grundläggande trygghet. På många sätt försökte vi i olika länder finna svar på denna 
fråga: genom statliga, civilsamhälleliga medel eller genom marknaden. Alla de moderna 
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utveckling	  

Erkännande/självkänsla	  
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Säkerhet	  och	  trygghet	  

Mat	  och	  överlevnad	  

demokratierna valde ett mellanting av något slag mellan stat, civilsamhälle och marknad, 
dock med olika tyngdpunkt. Av vissa historiska skäl valde vi i de skandinaviska länderna 
som bekant att ge det offentliga, staten, en avgörande roll i svaret på frågan om 
välfärdens fördelning och trygghetens garanti. Denna modell har på många sätt visat sig 
vara framgångsrik.  

Under de senaste tjugo åren har det dock blivit alltmer uppenbart att den gemensamma 
trygghet och personliga frihet som vi försökt skapa är hotad av en allt hårdare 
internationell konkurrens om jobb och investeringar. Vi lever idag i en värld som – på 
grund av en lång rad förändringar i den globala ekonomin och i olika delar av världens 
politiska landskap – har blivit så komplex och svåröverskådlig att industrisamhällets 
svar på välfärdens fråga har blivit föråldrat. Vi verkar behöva nya svar på frågan om 
vad välfärd innebär och vilken nivå av välfärd vi längtar efter.  

Välfärden kan återuppfinnas och breddas – och framförallt kan den fördjupas för att 
möta den nya tidens krav. Låt oss se närmare på industrisamhällets traditionella välfärd 
och hur den kan utvecklas till att bli mer effektiv och omfattande. 

 

Läsaren kanske känner igen pyramiden i figuren ovan som Maslows behovspyramid. Vad 
figuren förmedlar är att vårt traditionella välfärdssamhälle endast försöker garantera 
de mest grundläggande mänskliga behoven av mat, överlevnad och säkerhet. Däremot 

Det 
lyssnande 
samhället 

Tradition
ell 

välfärd 
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finns det inget uttalat syfte att garantera oss en varm, meningsfull gemenskap, en god 
självkänsla och möjligheter till en fruktbar personlig utveckling genom livets långa resa. 

Det lyssnande samhället är alltså strävan efter att innefatta även de högre mänskliga 
behoven i den garanti som vi genom vårt samhälle ger oss själva och varandra. Detta är 
förstås ingen enkel uppgift och måste ses som en långsiktig målsättning som är 
jämförbar med uppbyggandet av det traditionella välfärdssamhället – en process som 
fortgick i över ett sekel. Det är ingen självklarhet hur vi borde gå tillväga för att 
garantera de högre behovens uppfyllande. Här behövs alltså en gemensam, långsiktig 
ansträngning för att finna lösningar inom samhällslivets olika delar: i vården och 
omsorgen, i skolan, i arbetslivet, i socialtjänsten, i alla delar vi kan komma att tänka på. 

ii. Kan det lyssnande samhället rädda välfärden? 

Men är det verkligen rimligt att försöka bredda och fördjupa välfärden i en tid då den 
befintliga välfärden redan är hotad? Vore det inte mer realistiskt att samla våra 
krafter för att rädda det som räddas kan? 

Ett svar ligger i kopplingen mellan de mer grundläggande och högre behoven. Om vi 
människor inte lyckas ingå i en god gemenskap med varandra – hur kan vi då förvänta oss 
att garantera varandras trygghet och överlevnad på ett värdigt och solidariskt sätt? 
Om självkänslan och erkännandet är alltför ojämlikt fördelade mellan oss – hur kan vi då 
vilja ingå i gemenskaper med varandra? Om vi saknar möjligheter till meningsfulla och 
kreativa liv – hur kan vi då ha tillräckligt överflöd av livsvilja och medkänsla för att 
engagera oss i demokratin och allas väl? Det lyssnande samhället odlar alltså den 
kollektiva intelligensen. Den kollektiva intelligensen är i sin tur den starkaste garanten 
för både en stark, djup välfärd och en sund, konkurrenskraftig ekonomi. Det lyssnande 
samhället är alltså både mål och medel. 

Låt oss se närmare på vilka frågor vi behöver ställa oss för att säkra vart och ett av de 
högre behoven: 

Tillhörighet/gemenskap: Långt ifrån alla människor i Sverige idag känner sig 
delaktiga i en meningsfull gemenskap. Många barn får aldrig goda och 
pålitliga vänskaper under sin uppväxt – vi känner alla berättelser om detta: 
pojken som i tonåren blir sittande hemma framför datorn, inte utvecklar 
viktiga sociala egenskaper, inte kan få flickvän och sedan får svårigheter att 
anpassa sig till vuxenlivet. När vi skickar våra barn till skolan finns det ingen 
garanti för att de får kamrater och får lov att knyta de band som de 
behöver för sin utveckling. Men detsamma gäller inte bara barn, utan även 
vuxna kvinnor och män. Många vuxna män saknar djupa vänskaper och går en 
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lång ensam väg genom livet, talar aldrig om djupa frågor eller känslor med 
någon, även om man kanske har arbete och familj. Många vuxna kvinnor 
känner sig annorlunda och utanför, lider av ensamhet – särskilt högre upp i 
åldrarna. Både kvinnor och män genomlever långa, svåra år då man är 
ofrivilligt utan livspartner eller positiva sexuella relationer. Även inom 
äktenskap fortlöper våra relationer ofta utan äkta närhet. Motsvarande 
situation finns i arbetslivet. Mångas yrkesliv är utan verkligt givande 
samarbete. Andra kämpar för att ens få vara med på arbetsmarknaden, att 
få ta del i samhällslivet: den arbetslöse ungdomen, den uträknade gamle, den 
socialt obekväma och avvikande. Bristen på gemenskap är så många 
människors följeslagare genom livet. Och fruktan för utanförskapet är en 
drivande kraft i så många människors liv. Många av oss dör ensamma. 

Hur ser vi till att ingen går ofrivilligt genom livet utan goda vänskaper? Att 
så många som möjligt får en livspartner, om vi önskar oss en? Hur ser vi till 
att familjer lyckas hålla samman? Hur ser man till att människor får känna 
sig som del av samhället och upplever gemenskap på arbetsplatsen eller i 
bostadsområdet? Att ingen behöver åldras och dö i ensamhet? Här behövs 
en lång räcka insatser, ända från förskoleåldern, genom skolåren, i 
vuxenlivets relationer, i arbetslivet och inom vård och omsorg för alla åldrar. 
Så många konkreta situationer behöver förändras så att de bättre främjar 
bildandet av positiva band mellan människor. Den emotionella och sociala 
intelligensen behöver utvecklas på alla nivåer. 

Erkännande/självkänsla: Det är ännu fler av oss som aldrig får uppleva en 
god självkänsla som varar över längre tid. Den duktiga flickan, utåt sett 
välfungerande och charmerande, kan drabbas av svåra tvivel inför alla högt 
ställda prestationskrav och skönhetsideal. Hennes tvivel kan gå över i 
självhat och destruktiva eller självskadliga beteenden. Många av oss kämpar 
sig igenom ett långt karriärsliv utan att få verkligt erkännande och stark 
inre självkänsla. Människor behöver erkännande, vi behöver någon form av 
bekräftelse om att vi är goda personer och att vi är värdefulla för andra, 
både privat och professionellt. Om någon saknar självkänsla blir det ofta 
betraktat som en inneboende svaghet hos den enskilde personen snarare än 
ett socialt och politiskt problem. Men bristen på självkänsla är också ett 
samhälleligt problem av stora mått. Många människor i utanförskap kämpar 
med sin självkänsla. Bristen på verkligt erkännande präglar också en stor del 
av den mer etablerade och utåt sett välmående befolkningen. Denna brist 
driver alltså många människor. Den skapar lidande och väcker djup bitterhet. 
Att inte få bekräftelse och god självkänsla kan även gå ut över våra nära 
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relationer och framförallt göra så att vi helt enkelt inte vågar följa våra 
drömmar. 

Vad behöver vi göra för att ingen ska behöva känna sig som en dålig eller 
misslyckad människa? Hur kan vi se till att vi inte bara blir tolererade, utan 
faktiskt älskade, erkända och accepterade? Även här behövs insatser genom 
hela samhällslivet: att aktivt och medvetet bygga upp varje människas 
självkänsla redan från den tidigaste barndomen. 

Personlig utveckling/självförverkligande: Ytterligare färre får möjlighet 
att leva verkligt spännande och utvecklande liv i vardagen. Hur många 
personer känner du som verkligen följer sina drömmar i vardagen, som går 
sin egen väg utan att behöva be om lov? Alltfler av oss har kreativa och 
spännande yrken, men för de flesta av oss blir vardagslivet aldrig till det 
vackra äventyr som vi vet att det kan vara. Många av oss bär på en djup 
längtan om att använda våra liv till att göra något verkligt meningsfullt, 
något där vi ger en unik och vacker gåva vidare till våra medmänniskor och 
till världen. Alltför många av oss känner att livet bara rinner förbi, att det vi 
innerst inne ville skapa eller bidra till hamnar längre och längre ifrån oss. 
Detta kan man höra i många människors uttalanden om att ”livet inte är så 
där fantastiskt trots allt”. 

Vad behöver förändras för att alla ska finna goda, meningsfulla uppgifter i 
livet? Hur kan vi se till att ingens liv behöver bli ett tomt ekorrhjul? Eller 
ännu värre, att människor aldrig får möjlighet att använda sina djupaste 
drivkrafter och begåvningar? Här behövs ett flexibelt arbetsliv som inte 
lämnar oss människor utanför och heller inte låser fast oss i särskilda roller. 
Vidare behöver människor stöd för sin personliga utveckling genom hela livet, 
inte minst i relation till livets svåraste och djupaste kriser. 

När människan lyckas tillgodose alla dessa behov kvarstår bara att fördjupa sig själv, 
att finna mening och att försöka göra gott för andra och för världen. Att finna djup 
mening i tillvaron är därför den översta, mörklila triangeln högst upp i pyramiden i 
figuren ovan. Men hur når vi dit? 

Kan dessa behov uppfyllas för fler människor än i dagens samhälle? Hur skulle ett 
välfärdssamhälle se ut som lyckades garantera något mer än bara trygghet? Kan våra 
barn garanteras psykiskt välmående och goda sociala band? Kan vi garantera att alla får 
växa upp med god självkänsla som följer oss genom livet? Kan fler av oss få använda 
våra vardagsliv till att skapa någonting som verkligen har betydelse för oss? Hur kan vi 
skapa en sådan ny nivå av välfärd? 
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Ett sätt är att skapa en vision om framtidens välfärdssamhälle som sätter oss i rörelse. 
Framtidsvisioner kan visserligen förblinda oss och göra oss oförsiktiga. Men just här 
kan vi tillåta oss att fundera kring hur ett samhälle skulle se ut där alla människor – så 
långt det är praktiskt möjligt – kände sig säkrade både en varm gemenskap, en god 
självkänsla och en meningsfull personlig utveckling. Hur skulle ett sådant samhälle se 
ut? Hur skulle utanförskap, ohälsa och kriminalitet påverkas? Hur skulle den psykiska 
hälsan påverkas? På vilka sätt skulle den vardagliga verkligheten som vi skapar varje dag 
påverkas? Skulle även de två första stegen på behovstrappan tryggas på ett bättre 
sätt? Med andra ord: Hur skulle livet vara om vi lyckas förverkliga det lyssnande 
samhället? 

iii. Det lyssnande samhället och den kollektiva intelligensen 

Det är endast genom att tillsammans finna många små och stora lösningar, genom att 
tillsammans prova oss fram, som vi kan finna svaren på dessa frågor. För att skapa det 
lyssnande samhället måste vi odla, utveckla och använda oss av den kollektiva 
intelligensen. Genom att utveckla förmågan att lyssna till alla medborgare kan vi 
använda betydligt fler människors samlade kunskaper och insikter för att förbättra 
samhället. Vi måste alltså använda den kollektiva intelligensen för att skapa ett 
lyssnande samhälle. Detta kan ta många olika former. En bra början är att samlas 
omkring nya sätt att samtala om politik, att experimentera med olika former av 
politiska möten. Hur skulle politiska möten se ut om alla deltagare var djupt 
uppmärksamma, avslappnade och närvarande - öppna för varandra, för nya perspektiv 
och idéer? 

iv. Lyckans ekonomi  

Visionen om det lyssnande samhället ger även ledtrådar till hur nästa nivå av ekonomi 
kan se ut: en lyckans ekonomi. När ekonomin, konsumtionen och arbetslivet inte längre 
drivs av människors vilja att säkra sig tillhörighet och erkännande, när människor vilar i 
sig själva gällande dessa behov, blir det lättare för oss att göra verkligt fria och 
medvetna val. Idag drivs mycket av ekonomin av våra osäkerheter: ungdomar är rädda 
för att ha fel kläder, mobiltelefoner eller kroppar, vuxna för att ha fel bil eller möbler. 
Många av oss arbetar med saker som vi vet inte bidrar till något gott för oss själva 
eller andra, men väljer att anpassa oss för att inte mista vår position i samhället. Många 
av oss får tidigt i karriären lära oss betydelsen av att ljuga och bedra för att lyckas – 
särskilt högre upp i näringslivet och det offentliga.  

Men vi kan finna sätt att beskriva, samtala om, och mäta utveckling inom det som 
betyder allra mest för människor: att vi får leva lyckliga liv. Detta är en nyckel i att 
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uppnå en socialt och ekologiskt hållbar tillväxt, en tillväxt av människors välmående 
och självförverkligande. 

 

Här rör vi oss bort från ”toleransens samhälle” och in i acceptansens samhälle. Den 
moderna demokratin är baserad på idén om tolerans, att vi människor måste tolerera 
varandra även om vi är oense eller har motstridiga intressen eller värderingar. Genom 
att öppna för acceptans kan vi börja bygga ett samhälle som är baserat på uppriktiga 
känslor av gemenskap, respekt och medkänsla. I ett lyssnade samhälle skulle alla känna 
sig delaktiga, sedda och hörda. Alla skulle känna sig djupt accepterade för dem vi är.  

Att skapa det lyssnande samhället handlar om att göra livet rikare för oss människor, 
att förändra våra inre upplevelser och låta detta avspeglas i vår demokrati, vår välfärd 
och i vår personliga frihet. 

 

Vad hör du? 

Välkommen till iScafé! för att bidra i samutvecklingen. 

Se http://samutveckling.se	  


