LISTENING POST – STOCKHOLM 2012

11 personer, varav två Convenors, medverkade i årets Listening Post i Stockholm. Åldern
bland deltagarna varierade mellan 40 – 75 år. Av de båda Convenors var en kvinna och en
man. Bland deltagarna var fördelningen tre kvinnor och sex män.
Del 1 Delande av erfarenheter
Deltagarna representerade i sin roll som samhällsmedborgare ett flertal olika sektorer i
samhället såsom akademisk utbildning, näringsliv, kyrka, psykoterapi och konsultverksamhet.
Därtill kan läggas det självklara nämligen, att man samtidigt delade erfarenheter utifrån
iakttagelser i rollen som boende, pensionär, förälder mm.
Del 2 Centrala teman
I arbetet med att urskilja teman i de givna berättelserna, vilket för övrigt genomfördes med
ansenlig fokusering, utkristalliserades följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultur
Teknologi
Kvalitet
Kontrollförlust
Valmöjlighet
Delaktighet
Ny energi (bubblor)
Möten
och mer sammanfattande: uppgivenhet – polarisering – uppror

Del 3 Analys och Hypotes
Av de angivna temana kom några att ges speciell uppmärksamhet i arbetet kring analys och
teoretisk förståelse nämligen kontrollförlust, valmöjlighet, delaktighet och ny energi.
Kontrollförlust
Utvecklingen på det teknologiska området, inte minst inom kommunikationsteknologin, ger
möjlighet till spridning av information på ett sätt och med en snabbhet som aldrig tidigare i
mänsklighetens historia.
Det är möjligt att använda informationsteknik till att ruinera enskilda människors liv men
också till att göra uppror för ett bättre liv.

Eftersom informationen via sociala medier kan vara antingen sann eller falsk, kan användas
med konstruktiva eller destruktiva syften, blir fenomenet också på gott och ont. Frågor som
´Vem styr det hela?´ och´Vart tar det vägen?´uppstår.
Hypotes
Den enormt snabba förändringstakten på teknologins område leder till upplevelse av förlust
av kontroll och detta i sin tur till ängslan och osäkerhet hos den enskilda människan. Dock,
känslan av hopp tycks överväga, och ge upphov till ny energi och föda nya initiativ.
Valmöjlighet
Den politiska inriktningen i Sverige och många andra västländer poängterar vikten av att
erbjuda individen valmöjligheter på olika områden och att vara suverän i sitt eget liv och sina
egna livsval.
Samtidigt konstateras ökande klyftor mellan ´the haves and the have-nots´.
Hypotes
Mängden möjliga val kan kännas överväldigande och leda till upplevelsen att valmöjligheten
egentligen är illusorisk. Att ´tvingas´ aktivt välja mellan många alternativ kan också upplevas
kravfullt, och leda till känslor av maktlöshet och passivitet, eller till att man avstår från att
välja, och detta som uttryck för protest mot det kravfulla.
Observationen att klyftorna i samhället ökar leder till känslor av vrede och maktlöshet och till
och med förtvivlan.
Delaktighet
Det noteras att det finns en ny strömning av nya enskilda och lokalt begränsade initiativ på
områden som skola, företagsamhet, miljö, välgörenhet mm.
Hypotes
Även om det finns exempel på ´lokalt oansvar´ finns det mer av dess motsats. Känslan av att
´det stora är för stort´ och att ´makrosamhället rår jag inte på´ tycks medföra önskan om
delaktighet i ´det lilla´. Detta kan också ses som ett uttryck för önskan, kravet att återta ett
aktivt medborgarskap generellt.
Ny energi
Här anknyts i viss mån till fenomenet Delaktighet.
Det tycks finnas fler och fler eldsjälar som startar olika saker. Det finns mycken verksamhet
som stöder integrationen i samhället. Det gamla talesättet om att ´få jobb´ ersätts nu av det
mer aktiva ´skaffa jobb´.

Hypotes
Upplevelsen av att det finns utrymme för initiativ och frihet att ta det inger hopp och föder ny
energi.
General Conclusion
Sekvensen uppgivenhet – polarisering – uppror (eller nya initiativ) beskriver möjligen en
process i vilken det svenska samhället och enskilda medborgare befinner sig. Alla
samhällssektorer eller individer befinner sig inte i samma fas samtidigt, men kanske är det
möjligt att beskriva ett allmänt skeende med de här tre begreppen.
I ett samhälle där det finns både split, komplexitet och fragmentering kan det uppstå önskan
och sökande efter en sammanhållande kraft och förmåga. Detta kan leda till formandet av nya
roller, där betoning läggs på just den ihopsamlande/ihophållande funktionen. Gruppen ville att
denna kraft skall besitta vishet.
Deltagare som varit med om Listening Post tidigare menade att årets LP kännetecknades av
mer hopp än tidigare.

