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En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner 

 

--- 

 

“Demokrati handlar inte om att vi ska meritera oss för att få vara med, utan det 

handlar om att vi ska hitta vägar att leva tillsammans, sådana människor som vi är.” 

 

--- 

 

Det här är Demokratiresan.  

 

--- 

 

Anders Nordh: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Demokratiresan. Jag heter 

Anders Nordh och finns på Demokratisektionen på Sveriges Kommuner och 

Regioner. Jag kommer leda dagens samtal där vi kommer fokusera på vikten av att 

alla får komma till tals i ett samhälle och hur det kan leda mot lokala 

samhällskontrakt.  

 

I dag har jag med mig tre gäster i samtalet. Jag vänder mig först till Elena Namli som 

sitter mitt emot mig här i vår studio. Välkommen, Elena!  

 

Elena: Tack så mycket! Tack för att jag får vara med.  
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Anders: Vi har också med oss en gäst på distans, ända borta från Lerum på Västkusten 

har vi med oss Hans Abrahamsson, är du med oss, Hans?  

 

Hans: Jajamänsan, jag sitter här. Tack så hemskt mycket för att jag får delta också.  

 

Anders: Du är välkommen, Hans. På andra sidan bordet sitter min kollega Nils 

Munthe. 

 

Nils: Hej, jag är också här, jag ser fram emot ett spännande samtal!  

 

Anders: Planen i dag är att vi ska samtala om stora och viktiga frågor, nämligen 

mänskliga rättigheter och vikten av att alla får komma till tals i en demokrati och hur 

det i slutändan också kan leda till att vi börjar fundera på om vi kan utforma lokala 

samhällskontrakt. När vi bokade inspelningen var vi i början på februari. Som ni alla 

känner till har det hänt mycket runt om i vår omvärld sedan dess. Ett krig har brutit ut 

i vår närhet och vi har folk som är på flykt i Europa i en så stor omfattning som vi inte 

sett sedan andra världskrigets tid.  

 

Det här gör att anledningen till att samtala om just demokratins utveckling och 

mänskliga rättigheter är särskilt angelägen i dag, när vi spelar in det här avsnittet, den 

25 mars 2022.  

 

Jag tänkte börja med att vända mig till dig, Elena. Hur tänker du kring det som sker, 

just nu, i vår nära omvärld?  

 

Elena: Jag är väldigt ledsen och väldigt sorgsen och eftersom jag också ursprungligen 

kommer från Ryssland känner jag också stor skam över vad Ryssland gör mot 

Ukraina. Det är framförallt Ukraina, men det är ju tre länders framtid som verkligen 

står på spel, då menar jag också Belarus och Ryssland.  

 

Anders: Det här är ju något som verkligen berör många av er som lyssnar som jobbar 

runt om i landet i våra kommuner och regioner som nu förbereder för mottagande av 

flyktingar.  
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Elena, du är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Kan du berätta för oss 

vad det innebär och vilka frågor du jobbar med?  

 

Elena: Jag har världens roligaste jobb. Jag är professor i etik, det betyder att jag i min 

forskning och tillsammans med mina kollegor reflekterar kritiskt över sociala normer, 

principer, alltså inte vad enskilda människor gör utan hur vi bygger våra institutioner, 

vad som är rättvisa, hur ska vi göra kring mänskliga rättigheter. Så mitt jobb är 

egentligen att vara besvärlig. Jag jobbar egentligen då på teologiska fakulteten, vilket 

betyder att jag använder mig både av sekulära filosofiska teorier men är också väldigt 

nyfiken på vad olika religiösa aktörer har att bidra med.  

 

Anders: Det är spännande. Det här tror jag vi har stor glädje av i vårt fortsatta samtal, 

att höra lite mer från dig kring de frågorna.  

 

Ska du också börja och säga något om vem du är, Hans? Du är ju freds- och 

utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet. Vad gör du i ditt dagliga värv?  

 

Hans: Jag sitter och försöker förstå dynamiken i den globala politiska ekonomin och 

hur den påverkar förutsättningarna för lokal, social hållbarhet för demokrati. Det 

handlar alltså mer om det strukturella våldet och fredens betingelse än om det direkta, 

förfärliga våld som vi ser nu i Ukraina, exempelvis.  

 

Anders: Och Nils, du jobbar också en hel del hos oss med komplexa frågor och även 

samhällskontrakt, visst är det så?  

 

Nils: Ja, precis, det stämmer, jag funderar mycket, tillsammans med Sveriges 

kommuner och regioner runt om i landet, på hur vi ska leva tillsammans. Vad kan en 

kommun ha för roll i det, att starta sådan processer.  

 

Anders: Jag tänker, Elena, ska vi vara oroliga för hur mänskliga rättigheter som 

begrepp används i dag och hur vi hanterar det när vi pratar om det?  

 

Elena: Oroliga kanske vi inte ska vara i termer av emotion, men däremot menar jag att 

det är viktigt att vi förstår att mänskliga rättigheter, liksom demokrati, handlar om vad 

vi gör tillsammans, om processer, så vi kan aldrig vara framme. Jag är inte orolig att 

vi vaknar i morgon och det är diktatur runt omkring oss, nej. Men jag menar att vi 
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behöver vara vaksamma och arbeta så att vi tänker på vilken demokrati vi ska leva i 

morgon. Och vad menar vi med mänskliga rättigheter. Det är framförallt så jag tänker. 

Vill ni redan nu ha några exempel på det?  

 

När vi tänker mänskliga rättigheter i en funktionell demokrati, då tänker jag mig inte 

att det bara är två entiteter som bara går hand i hand, som man säger ibland. Utan 

mänskliga rättigheter är ett väldigt viktigt instrument i en demokrati som så att säga 

ger ramar för hur majoriteten och staten ska förhålla sig till individen och minoriteten. 

Så det är ramar för maktutövning, ett slags löfte som staten, men också majoriteten, 

ger minoriteten. Vi har sagt här att människor ska komma till tals, men de ska inte 

bara komma till tals, de ska få vara med, göra saker, påverka. Och här spelar 

mänskliga rättigheter stor roll.  

 

Men man kan också använda sig av mänskliga rättigheter som en slags identitet. Det 

tror jag händer, tyvärr, väldigt ofta i dag. Att vi antar att mänskliga rättigheter hör 

hemma hos oss, det finns något slags "vi", som representerar mänskliga rättigheter, 

och för all del ibland också demokrati. Alltså "vi" är mänskliga rättigheter, "vi" är 

demokrater. Då ligger det nära till hands att man också tänker sig att vi redan har det 

och så måste vi övertyga eller till och med tvinga andra att vara som vi. Då rör vi oss 

ifrån den här idén om att mänskliga rättigheter är till för att människor får vara de som 

de är, bli respekterade och jämlika, till föreställningen att för att få vara med då måste 

man vara likadan.  

 

På vägen kan man också tappa poängen med mänskliga rättigheter. För om det blir en 

identitet, då blir det till slut någon slags etnisk värdering, när man frågar folk vad det 

är, då har man svårt att svara på det.  Då är det allvarligt, särskilt om man ska förvalta 

makt. Jobbar du till exempel i en kommun, region, eller för staten och tror att 

mänskliga rättigheter är något som hör till vår identitet, då är det farligt, för att då vet 

du inte riktigt vad du egentligen ska göra i ditt arbete.  

 

Anders: Hans, du har mycket kontakter med kommuner och regioner runt om i landet, 

vad tänker du när du hör Elena beskriva sina tankar kring hur vi ska hantera begreppet 

"mänskliga rättigheter"?  

 

Hans: Jag tycker att detta är en oerhört viktig diskussion. Till skillnad från Elena, om 

man nu ska vara dysterkvist, så känner jag mig faktiskt lite oroad för de aspekter som 

du tar upp.  
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Jag ser, runt om bland Sveriges kommuner och regioner, hur väldigt många gånger 

politiker ser sig tvingade till att fatta olika beslut som jag uppfattar strider mot 

grundlagen och mänskliga rättigheter. Av den anledningen att man använder 

mänskliga rättigheter och föreställningar om demokrati som en identitetsfråga, som du 

mycket riktigt säger. Det gör alltså att man kan vara medveten om att de beslut som 

man fattar, alldeles oavsett vad de handlar om, om man ska fördela föreningsbidrag 

eller vilken policy man ska ha vid nyrekrytering av personal, exempelvis, att de 

bestämmelserna kan bryta mot grundlagen. Men jag deltar lite i diskussioner i 

kommunfullmäktige där den politiska majoriteten alltså säger att "ja, det må så vara 

att detta bryter mot grundlagen och mänskliga rättigheter, men vi ser detta som 

nödvändiga övergångsbestämmelser tills regering och riksdag har fått tummen ur och 

ändrat på grundlagen".  

 

Vi börjar i Sverige hamna i en situation där vi skapar lokala grundlagar, på något sätt, 

som bryter mot den övergripande andemeningen i mänskliga rättigheter och 

demokrati.  

 

Jag är lite mer oroad än vad du är, men jag ser... Och det är precis så, jag ser ju det du 

pratar om, Elena.  

 

Elena: Det är viktigare att vi pratar om det för att det är svårare att utöva makten, även 

den demokratiska makten, med respekt för mänskliga rättigheter. Men jag tror att vi 

verkligen behöver insikt och resurser för att förstå att då har vi långsiktighet och 

stabilitet i samhällskontraktet som också är bra för majoriteten. Jag tror att de politiska 

krafter i dag som menar att "nej, men vi har inte råd med det här tjafset om mänskliga 

rättigheter och flum om människovärde", jag tror att de är med i den här populistiska 

föreställningen, att vi enkelt och snabbt ska lösa svåra samhällsfrågor.  

 

Men vi vet ju, både historiskt och från samtidsutvecklingen att vi försvagar 

samhällskontraktet varje gång vi relativiserar vårt ansvar i termer av mänskliga 

rättigheter. Det är klart att först, det är naturligt så att först drabbas ju till exempel 

muslimska föreningar som vill vara med, för då börjar man säga att "ni måste meritera 

er för att få vara med", "ni måste intyga att ni har de korrekta värderingarna". Och det 

strider ju mot den svenska grundlagen som säger att staten inte ska fråga oss vilka 

värderingar vi har, utom när jag verkligen utövar makt, men då är det en effekt av min 

handling, inte mina värderingar som det är fråga om.  

 

Men sedan börjar den här föreställningen om att medborgare ska behöva meritera sig 

för att få vara med. Kanske till och med meritera sig för att deras rättigheter ska 
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respekteras. Det är ju en dramatisk utveckling. Jag tror fortfarande att det är 

demokrati, men vilken slags demokrati? Och är det den demokrati vi vill ha i morgon? 

Här menar jag att samhällskontrakt är viktigt. Jag tänker på ett mer generellt, abstrakt 

samhällskontrakt, men jag tycker det är otroligt intressant att diskutera just lokala 

processer, för att det är här människor får en know-how. Vad är det vi lär oss att göra? 

Är det snabba, enkla lösningar på andras bekostnad, eller det trevliga demokratiska 

arbetet där vi tar mänskliga rättigheter på allvar.  

 

Nils: Jag håller verkligen med dig där, Elena. Det speglar mycket av det arbetet vi 

försöker göra i medborgardialog. Det bygger på den här djupa insikten att om någon 

blir tystad eller blir överkörd, då kommer inte den rösten att försvinna, utan den 

kommer snarare bli starkare eller kanske till och med radikaliserad på olika sätt. Så 

det handlar ju om att skapa en situation där vi orkar med, eller kan klara av att höra 

många olika röster, för det gör ju oss till bättre ledare och bättre demokratiska ledare 

som kanske till och med i slutändan leder till att vi kan behålla ett tryggt och fredligt 

samhälle längre än vad vi gör om vi tror oss bekämpa dem som vi tycker inte vill leva 

i ett fredligt samhälle.  

 

Elena: Visst, jag skulle vilja komplettera eller kanske utmana lite grann, för att jag tror 

att det är viktigt att vi inte tror att demokrati och mänskliga rättigheter utvecklas tack 

vare fina ledare eller snälla stater. Det är falskt och supernaivt. Nu menar jag inte att 

du är naiv, men vad jag menar är att när människor utsätts för orättvisor, då aktiveras 

ju ofta deras politiska passion. Så, så länge vi har demokratiska vägar för agerande, 

och det är det här som de där unga muslimerna är så viktiga för demokrati. De kan 

vara kaxiga, de kan vara oborstade, men de är unga människor som har erfarit, många 

av dem men inte alla av dem, segregering, orättvisor och det är en demokratisk resurs.  

 

Jag tror att det är viktigt att vi förstår att det inte är alla människor som utsätts för 

olika typer av orättvisor - våra äldre, det kan handla om religiös tillhörighet, det kan 

handla om många olika saker, eller var man råkar bo.  

 

Många av dem ser ju demokratisk potential i sitt arbete, men du har absolut rätt att det 

också kan bli så att om någon verkligen gör erfarenhet på erfarenhet att det 

demokratiska arbetet inte leder någonvart så har det här lagt en grund för det vi kallar 

polarisering eller radikalisering, men framförallt att människor tappar tillit till 

kontrakt.  
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Om jag inte tror på att de flesta stannar på rött, så börjar jag tänka "Vad är rationellt 

för mig?". Så här tänker jag att det verkligen är helt avgörande för vår gemensamma 

stabilitet.  

 

Anders: Jag såg att du gärna ville in här, Hans?  

 

Hans: Ja, jag kan identifiera mig med det här som Nils påpekar, om vikten av att 

kunna göra sin egen röst hörd, va! Som sitter här långt ute på Västkusten och säger 

“Åh, så mycket spännande saker ni säger, så viktiga ur ett freds- och 

utvecklingsperspektiv”. Jag fick lust att komma in i diskussionen.  

 

Jag ser alltså det som du, Elena, pratar om, och det som Nils fyller i, som ett dessvärre 

ganska naturligt resultat av den samhällsförändring som pågår. Nationalstatens roll 

förändras, utrymmet för den traditionella omfördelningspolitiken finns inte på samma 

sätt, man ser hur inkomster och hälsoutgifter ökar, och man känner inte riktigt igen sig 

i sin omgivning. Då ökar naturligtvis misstänksamheten, den ömsesidiga misstron och 

tilliten till samhällsbygget håller på och knakar i fogarna, på något sätt. Jag tror också 

att det har att göra med det politiska landskapets förändring.  

 

Det du tar upp, Elena, när det gäller exempelvis våra, många gånger invandrardrivna 

rörelser i förorterna, det är ju precis exakt detta som man ser. Men det gäller inte bara 

andra religioner och etniciteter utan det också en en generationsklyfta, tycker jag. 

Dagens politiska landskap har förändrats på så sätt att de traditionella politiska 

partierna upplevs som mindre svara mot den nya generationens krav på snabba 

förändringar, det gäller inte minst miljöförändringarna eller klimatförändringarna som 

pågår.  

 

Det här innebär att vi ser helt nya politiska uttryck som växer fram i Sverige, många 

gånger baserade på civil olydnad eller metoder om vi i vår generation inte riktigt 

känner oss bekväma med. Då är det lätt att ta avstånd ifrån detta, antingen att det är 

klimatterrorister eller att vi blir misstänksamma mot invandrardrivna föreningar som 

för fram sin typ av politik och använder sina politiska uttryckssätt med repressiva 

åtgärder, det vill säga att det här inte är demokratiskt. Det strider mot den 

grundläggande demokratin. Då tänker vi oss att den grundläggande demokratin inte är 

liberal eller inte gör det möjligt för minoriteter att försvara och använda sina 

uttryckssätt, utan det handlar om att det är majoritetens vilja som ska råda, och råda 

under dominerande maktförhållanden.  
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Här ser jag framför mig, ur ett freds- och utvecklingsperspektiv, hur vi glider in i ett 

vägskäl, alltså i dag. Situationen är så allvarlig, mina vänner, och det är därför jag 

pratar om behovet av ett lokalt samhällskontrakt. Jag upplever alltså att vi står vid ett 

vägskäl. Antingen besinnar vi oss och förstår att de saker som sker runt omkring oss, 

som vi tycker verkar lite främmande, handlar om att människor vill göra sin röst hörd 

på olika sätt och delta med sina uttrycksmedel i det demokratiska samtalet. Antingen 

fixar vi då ett inkluderande samhälle där vi låter pluralistiska uttryckssätt komma till 

tals, och gör det möjligt för människor att delta i samhället och känna tilltro till 

samhället, eller också fortsätter vi att stänga vissa grupper ute. De får inte vara med, vi 

accepterar inte deras sätt att använda demokratin, va. Då menar jag att vi håller på att 

köra i diket. Då skapar vi ett väldigt farligt samhälle av precis de skäl som Nils 

kommenterade, om människor inte får lov att delta och göra sin röst hörd, då vet vi 

vad som händer, va.  

 

Anders: Nu har du nämnt flera gånger, Hans, lokala samhällskontrakt. Kan du 

utveckla det lite grann? Vad skulle ett sådant omfatta? Är det så att du ser framför dig 

att lokala samhällskontrakt utformar man lite olika i olika kommuner? Eller hur tänker 

du kring det där, så att vi som lyssnar förstår vad du lägger in i begreppet?  

 

Hans: Ja, just det. När vi tänker på samhällskontrakt så går ju tankarna tillbaka till den 

nya tidens intåg, 1600- och 1700-talet då vi också hade väldigt en stor 

samhällsomdaning. Då gick vi från jordbrukssamhället in i industrisamhället, vi 

förändrade produktionsmetoder, konsumtionsmönster och med det följer ju förändrade 

maktstrukturer och sociala relationer. Då satt den politiska filosofin och funderade på 

hur vi skulle leva tillsammans utan att slänga varandra om halsen och slita sönder våra 

strupar, på något sätt. Då skapades tankar på ett socialt kontrakt där man kom överens 

om vissa normer och spelregler för hur man skulle leva tillsammans.  

 

I dag står världen inför en motsvarande omdaning. Jag menar att vi står inför en lika 

gigantisk omdaning som vi stod inför när vi gick över från jordbrukssamhället till 

industrisamhället, när vi nu går ifrån det nationella industrisamhället in i någon form 

av gränsöverskridande kunskapssamhälle. Då kommer frågorna tillbaka in som ett 

brev på posten: Hur ska vi leva tillsammans i en värld i förändring?  

 

Då är det precis som du säger, Anders, att vi inte längre kan föra den gamla tidens 

enhetliga sociala kontrakt som hela den svenska modellen och Saltsjöbadsandan och 

arbetsfreden bygger på. Utan nu handlar det om att människor på lokal nivå, utifrån de 

lokala specifika förhållanden som råder måste komma samman och diskutera: "Hur 

ska vi förhålla oss till Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling, hur 
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ska vi förhålla oss till mänskliga rättigheter här, i den miljö där vi finns? Hur ska vi 

förhålla oss till de visioner som den kommunala förvaltningen och våra 

förtroendevalda politiker tar fram?".  

 

Då måste vi ha lokala samtal där vi forma vissa principer för samlevnad, alltså, som 

möjliggör ett inkluderande samhälle.  

 

Anders: Vad ser du att det är viktigt att ta med oss i den typen av samtal som Hans 

lyfter, Elena?  

 

Elena: Ja, det är en hel del att reflektera över, och Hans kan det här mycket mer än vad 

jag kan, det kan jag bekänna direkt. En tanke som jag har är att jag tycker att det är 

viktigt att vi inte ställer lokal demokrati mot behov att jobba nationellt. För att, jag 

tror, för min egen del att stora institutionella frågor måste lösas nationellt. 

Organisation, den politiska organiseringen tror jag är väldigt viktig. Vi har nämnt det 

här med Ukraina i början av vårt samtal, och när jag försöker till exempel analysera 

vad människor i Ryssland kan göra för att stoppa Putins aggression så är ett av de 

riktigt stora hindren att det inte finns någon funktionell organisering i Ryssland. Det 

saknas erfarenhet och det saknas institutioner.  

 

På det sättet befinner vi oss, trots att jag hör och förstår hans oro, så befinner vi oss 

tack och lov i ett samhälle där vi har relativt sett enorma institutionella möjligheter 

men också människors erfarenhet av att göra saker tillsammans. Då tänker jag att...  

 

Det var det första, det mesta kan lösas lokalt. Men självklart är det lokala arbetet ofta 

där de flesta människor kan göra just den demokratiska erfarenheten, att vi kan vara 

som vi är, jag behöver inte bli någon annan för att få vara med och göra saker. Man lär 

sig att jobba ihop, och driva projekt som är viktiga för människor där de är och som de 

är. Då tänker jag att, eftersom jag framförallt jobbar med mänskliga rättigheter, att här 

kanske vi behöver bli bättre på att lära oss att prata om mänskliga rättigheter mer 

inklusivt. Jag tror att vi ofta är så övertygade om att den liberala modellen för 

mänskliga rättigheter som är rimlig och bra, att det är den som ska förvaltas, att vi är 

dåliga på att, ja, våga bråka lite grann om vad olika saker innebär och hur vi ska tänka 

kring prioriteringar.  

 

Jag tror att vi ska våga vara demokratiska. Jag tror att det är lätt att tänka att "om vi 

börjar diskutera mänskliga rättigheter, då kanske vi ger upp om dem". Jag tror att det 

egentligen är tvärtom. Det är när vi antar att vi vet och mänskliga rättigheter redan har 
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segrat som vi riskerar att ge upp. Så när, till exempel, om det är nya aktörer eller 

gamla aktörer som gör nya erfarenheter och vill aktualisera vissa frågor, om de 

utmanar föreställningar om till exempel vad yttrandefrihet innebär, vad det innebär att 

uttala sin politiska åsikt, vad det innebär att ha rätt till vård - så jag tycker att vi, i den 

mån vi är demokrater, ska bejaka det snarare än att bli nervösa. Jag sa att vi inte ska 

vara oroliga, men nu skulle jag säga att jag är orolig när det från staten kommer 

sådana här checklistor, att vara noga när ni fördelar bidrag, och det här, det här, och 

det här ska människor så att säga uppvisa för att de ska kunna få vara med. 

 

Det är en rätt märklig inställning, vi har ju redan en lagstiftning som säger vad som är 

lagligt och olagligt att göra. Jag vet att jag upprepar mig, men jag tycker det är otroligt 

viktigt att demokrati inte handlar om att vi ska meritera oss för att få vara med, utan 

det handlar om att vi ska hitta vägar att leva tillsammans, sådana människor som vi är.  

 

Nils: Och som jag tänker på samhällskontraktet då, det är att föra in kommunen i det 

samtalet och den aktören som ser till att det blir ett sådant samtal, som kan göra de här 

lokala avvägningarna, och bli den centrala aktören. Där tycker jag, om man ska hårdra 

det lite, så har vi sett de senaste 30-40 åren en rörelse mot att kommunen ska vara en 

bolagsstyrelse, det är det som det innebär att vara lokalt vald, som ska styra och göra 

dina verksamheter på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Då kanske vi har glömt 

bort det här andra uppdraget lite, att faktiskt göra demokrati och skapa utrymme för 

olika sätt att vara och göra saker på om det bara har varit en viss rationalitet som har 

rått. Så då tänker jag att vi behöver omforma och fundera på hur vi kan lyfta 

uppdraget, som demokratiaktör lite grann, och också göra det i talet av ett lokalt 

samhällskontrakt.  

 

Elena: Jag blir så glad att du säger det, för den här bolagiseringen, new public 

management, det har vi väldigt mycket belägg på att det försvagar demokratiska 

incitament.  

 

Anders: Nu sitter Hans och hoppar nere i Lerum och vill komma in här, ser jag. 

Varsågod, Hans.  

 

Hans: Alltså, jag tycker att det här samtalet visar på spännvidden. Jag håller 

naturligtvis med dig, Elena, om att den nationella nivån är viktig, jag ser den som en 

viktig stödjande struktur. Vi måste föreställa oss en stark myndighetsgemensam 

institutionell förmåga när det gäller att skapa förutsättningar för goda möjligheter att 

tillvarata människors livschanser. Men vi vet, och därför måste vi ha två tankar i 

huvudet samtidigt, vi vet att nationella riktlinjer inte är anpassade och klarar av att 
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hantera de väldigt lokala, specifika uttryckssätt som komplexa samhällsfrågor tar sig. 

Så därför måste vi hitta ett sätt att komplettera den här institutionella övergripande 

förmågan med vad vi kallar för den kollektiva förmågan, människor på lokal nivå 

måste själva känna att man har ett ansvar. Man har rättigheter som medborgare, men 

man har också skyldigheter.  

 

Så vi freds- och konfliktforskare, vi ser ju vikten av att gå på två ben samtidigt. Att 

koppla ihop det nationella med det lokala, men jag vill också säga att vi står inför en 

ytterligare komplexitet i dag, och det är att när man går till det lokala finns risken att 

man skapar en ganska insnävad bygdgemenskap där man har svårt att förstå att man är 

en del av världen. Därför menar vi att vi måste hitta ett sätt att forma identiteter såväl 

hitom nationalstaten, på lokal nivå. Vi tror att mänskligheten har ett behov av att 

känna lokal förankring, men vi måste också göra det på ett sätt så att vi skapar 

identiteten bortom nationella nivån, det vill säga vi måste ha en global utblick.  

 

Här ser jag ju att vi behöver hitta ett sätt att skapa en brygga, inte bara mellan det 

nationella och det lokala, utan kanske framförallt mellan det lokala och det globala, att 

inse att vi lever i en värld, att vi också har ett globalt medborgaransvar och också 

globala rättigheter, på något sätt.  

 

Den processen tror jag är viktig. Där ser jag hur FN:s globala mål för en hållbar 

utveckling, det som vi kallar för Agenda 2030, om det hade använt på ett konstruktivt 

sätt i Sverige, hade inneburit en fantastisk möjlighet till att skapa denna brygga som 

förenar det lokala med det globala. Men dessvärre är det ju så idag när vi arbetar med 

Agenda 2030 i Sverige, att vi inte låter medborgarna delta i det arbetet med att 

anpassa vad de här målen betyder för de lokala förhållanden, hur de ser på detta, utan 

vi ser ju Agenda 2030 som en kommunikationsfråga där vi ska skickliggöra den 

kommunala förvaltningen eller den förtroendevalda politiken. Jag menar att vi måste 

se på det lokala samhällskontraktets utformning och Agenda 2030 som någonting som 

måste utvecklas i samverkan med medborgare och i samverkan med de som blir 

berörda.  

 

Anders: Nu när vi befinner oss nu, när vi spelar in det här, den 25 mars 2022, vad 

skulle ni tycka var viktigt utifrån era utgångspunkter att skicka med till våra lyssnare? 

Särskilt till de som verkar på lokal och regional nivå som beslutsfattare, 

förtroendevalda och har andra roller? Vad är viktigt att ha med sig nu, i alla fall den 

närmaste framtiden utifrån de frågor som vi har lyft här i dag? Jag vet inte om du, 

Nils, skulle vilja börja och ge oss några tankar kring det?  
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Nils: Vi trycker ofta på, när vi pratar om de här frågorna, vikten av att ha ett 

långsiktigt, strategiskt arbete med demokratifrågor. Jag är särskilt besjälad av just 

medborgardialogdelen av hur ett sådant arbete bör se ut och att skapa sig rutiner och 

systematik för hur vi kan involvera medborgarna kontinuerligt över en mandatperiod 

och göra det på ett bra sätt. Det är ett medskick och något som jag ser. 

 

Anders: Hans, om du får fundera lite fritt och ge oss några goda ord på vägen, vad 

skulle det bli?  

 

Hans: Jag går i Nils fotspår. Som freds- och utvecklingsforskare så ser vi ju att 

dialoger och det ständigt pågående demokratiska samtalet är förutsättningar för en 

socialt hållbar och anständig utveckling, på något sätt. Jag vill betona det som jag 

tycker Nils kanske är inne på, detta med att dialog inte är någon enstaka händelse som 

man för när man ska informera medborgare om något, utan dialog är ett samtal, alltså, 

som sker över tid och om gör det möjligt just för människor att göra sin röst hörd. 

Men inte bara göra sin röst hörd utan man ska också känna att man blir lyssnad på. 

Det är en skillnad mellan att göra sin röst hörd och verkligen bli lyssnad på.  

 

Elena var inne på det så klokt när hon pratade om att mänskliga rättigheter och 

demokrati, det är som social hållbarhet, alltså, det är ingenting som vi skapar en gång 

och sedan är det fix och färdigt och klart. Utan demokrati, social hållbarhet och 

mänskliga rättigheter handlar om något som måste värnas om hela tiden. Det är där 

jag menar att dialogen och det demokratiska, ständigt pågående samtalet är väldigt 

viktigt. Så fortsätter vi med dialog, kan vi tala med varandra, så tror jag att vi skapar 

förutsättningar för framtiden för den sociala hållbarheten betingelser.  

 

Anders: Tack, Hans. Då, Elena, ska du också få chansen här.  

 

Elena: Jag tänker väl att, både när man jobbar med lokal demokrati och 

medborgardialog och tänker på olika vägar och testar olika modeller, så skulle jag 

säga att en sak är mycket viktig: Att medborgaren ska göra erfarenheten att den 

faktiskt har makten. Den är inte bara styrd och ledd, som i det här bolaget, mot ett 

redan bestämt mål. För att det är det som är livsfarligt och odemokratiskt med till 

exempel new public management. Målet är klart, vi ska dit, några leder. Det är det 

gamla, grekiska, icke-demokratiska, men här handlar det om att medborgaren, när den 

gör erfarenhet, av att "Nej, men jag får vara med och bestämma över hur den här 

bastun ska se ut" - från den här mindre frågan, till större frågor, de erfarenheterna är 

livsviktiga. Jag skulle önska att lokala politiker och aktörer skulle fortsätta med det 
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här demokratiska arbetet där jag och andra medborgare får vara med om att vi är 

medborgare och inte bara några som styrs av andra.  

 

Anders: Tack, Elena, och det får bli de avslutande orden för dagens avsnitt av 

Demokratiresan. Här har vi träffat Elena Namli och Hans Abrahamsson. Jag säger ett 

stort tack till er som har varit med.  

 

Elena: Tack.  

 

Hans: Tack själva för att jag fick vara med.  

 

Anders: Och även till Nils, min kollega. Jag som har lett samtalet här i dag heter 

Anders Nordh. Jag säger på återhörande i kommande avsnitt av Demokratiresan.  

 

--- 
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