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Skåne och världen i början av 2018
I samtalet delt g 14 pers ner med r ller s m psyk l g, pensi nerad lärare, k nsult, styrelseledam t,
farm r/m rm r, terapeut, student, förändringsledare, styrelse rdförande, universitetslärare ch
medb rgare. Åldern varierade mellan 25 ch 90.

Del 1. Erfarenheter
Samtalet börjar i en upplevelse av dubbelhet. Vi möter fatgd men pg vgra gat r – vi kan välja at se
ch känna vanmakt, eller at inte se ch känna ss mänskliga. En likgiltghet kan skydda m t skavet i
samvetet. Det är smärtsamt at inte räcka tll. Men det fnns cksg människ r s m öppnar sina hem. I
mgnga verksamheter i samhället sker besparingar s m urh lkar välfärden. Samtdigt har vi en
högk njunktur. Det är b stadsbrist, det fnns en st r hemlöshet. Köer för at fg grats mat är inte
vanligt. Bilden av et samhälle s m är splitrat mellan de s m har ch de s m inte har är tydlig. Det
kan cksg vara smärtsamt at b i et land s m är stängt när det fnns människ r utanför med st ra
beh v s m inte fgr hjälp.
Rädslan kryper pg, sk tl ssningen mellan kriminella pg gat rna känns nära ch farligt – människ r
försöker skapa trygghet. S m en följd av deta stöts andra ut. Det har blivit et stängt land. Det fnns
en berätelse m at m man ngr fram tll nyanlända ch fgr ta del av deras st ra inneb ende
resurser sg l ckar det mer än tröta k lleg r.
Den psykiska hälsan ökar, särskilt bland unga. De terapier s m erbjuds ska helst vara via nätet, eller
ges med hjälp av lika appar. Det fnns et beh v at mötas pg riktgt men k nkurrensen m
uppmärksamheten är st r. Et exempel är at alla pg bussar ch tgg siter försjunkna i sina m biler.
Det fnns cksg en k nkurrens m sanningen. Man väljer löden ch nyheter s m man tr r pg. Pg sg
sät sg väljer var ch en sin sanning, m den nu inte styrs av företagen pg nätet. Ngg n nämner at
det blir s m en gterggng i m dern teknik tll et bysamhälle. Inf rmat n fnns överallt, en känsla av
överexp nering.
Pr cesser k nceptualiseras ch manualiseras allt mer. I rganisat nerna ses människ r s m hindrar
at allt lyter pg s m hinder, samtdigt s m samhället vill ha individualister. När insttut ner brister
försöker vi använda digitalisering s m en lösning. Tekniken tränger in pg ler mrgden, tex gen m at
terapier (även dynamiska) nu i allt större utsträckning flmas i utbildningssammanhang. Vi kan snabbt
m biliseras via nätet tll uppr p ch det bildas snabbt starka m tp ler gen m en allt snabbare
p larisering i debaterna. Tekniken styr även deta. I vissa fall kan man se at människan blir en
belastning i en rganisat n – en välk mmen pgverkan s m helst ska minimeras.
Tekniska beskrivningar av mänskliga fen men är vanliga, tex ”sg fungerar min hjärna” istället för
”sgdan är jag”. Gränsen mellan människa ch r b t kan tyckas tunnare. Det fnns även r b tar s m

är pr grammerade för at människ r ska känna s m m r b ten förstgr henne. Bi l gismen fgr
insteg samtdigt s m genuste rin cksg utvecklas.
K mmersialismen kan anas bak m det mesta. Kanske den enda allmänt erkända principen. En falsk
valfrihet kar skapats – vi väljer väsentligheter men kan samtdigt inte pgverka de st ra frgg rna. En
känsla av maktlöshet inför den k ncentrat n av makt ch riked m s m sker.
Även p litken är vilsen. De st ra viktga frgg rna fnns inte pg agendan. P litkerna känns maktlösa
ch vi saknar förtr ende för dem. Vi klarar t ex dgligt at hantera miljömglen ch klimath tet. Kan vi
ens begränsa världshandeln ch resandet? P lariseringen gör at det är svgrt at mötas. Vi vet inte
längre vad det innebär at mötas i st ra eller smg frgg r. Vi är fast i en tllväxtek n mi. Det fnns et
linjärt tänkande s m är svgrt at ta sig ut – även i f rmuleringen ”i början av 2018” fnns et linjärt
tänkande.
Pgträngande är vgld i familjer, tydliggj rt av tragiken i Bjärred. Vi tllgter at människ r is lerar sig
ch glider b rt frgn gemenskapen.
I media säljer dgliga nyheter. Klickmätningar styr rapp rtering ch redigering även i seriösa tdningar.
En tröthet breder ut sig – vi fgr i ss sg mycket inf rmat n at världen blir allt större ch svgr at
greppa. Förvirring inför vad s m händer – vi kanske behöver stammen, det mindre sammanhanget.
Nu pr jiceras m tp lerna ut i lika delar av mvärlden.
Det fnns en lyck industri. Den mfatar cksg en del av vgrden, tex plastkkirurgi. Allt mer ptmeras
aut matskt i vgra liv. Barnen idag är ute mycket pg s ciala medier ch jämför sig ch sina liv ch
lycka med bilder s m andra presenterar. Frggan blir m man ser sig s m tllräckligt lycklig. ”Är du
lycklig lille vän?”

Del 2 Teman och hypoteser
Under 15 min arbetade tre grupper fram teman s m sedan ställdes samman.







Digital teknik – h t ch/eller möjlighet.
Is lering ch avskärmning s m skydd m t överstmulering
H t, vgld ch rädsl r tar över – det p sitva försvinner
Hemlöshet ch avtrubbning
P litkens abdikat n inför gl baliseringens k mplexitet
P larisering ch klyf r

H1
Människans nya aukt riteter är manualen ch r b tsering. Pg sg vis befrias vi frgn j bbiga känsl r
ch ansvar – skulden bärs av manualiserade rganisat ner.

H2
Vi är berövade bgde vgrt tänkande ch kännande (eller har glömt vad det är at tänka ch känna
samtdigt). Teknikens överlägsenhet (när det gäller at t lka k mplexa datamängder) gör at
människ r känner sig tllräckliga ch glömmer at tänka själva. At känna har blivit förknippat med
perverterat känsl agerande, tex Trump. Det gör m tstgnd utfrgn eget tänkande svgrare. Vi blir
tvungna at förlita ss pg teknik ch l garitmer (se H1).

H3
Tekniken är et tveeggat svärd, den bidrar tll is lering ch bubbl r sg at vi inte möts i t ex. debater,
men ökar cksg individers möjligheter tll at pg egen hand söka k ntakt

H4
St ra klyf r mellan människ r skapar rädsl r s m möjliggör möten mellan människ r.
Vi har allt svgrare at mötas. Inte bara mellan de s m har ch de s m
inte har, även mellan t ex landsbygd ch stad i samma land. P sitva signaler s m pekar pg framsteg
förnekas. Rädslan deta väcker skapar balans i bedömningar av h t ch möjligheter ch en större
p larisering. Medb rgarna underskatar samhällssystemets förmgga tll mhändertagande.
Möjligheten at se et ”g d en ugh” krymper. P litken blir p lariserad – skammen kan pr jiceras pg
SD, s m cksg med stängda gränser tar hand m rädslan. Rädslan gör även at vi stänger av
k ntakten med ss själva, vgra känsl r ch vgra ideal.

