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Elva personer deltog i Listening Post - 7 kvinnor och 4 män i åldrar från 25 till 70 år. Bland
yrken fanns organisationskonsulter, forskare, projektledare,pensionär.

1/ Delande av aktuella erfarenheter
Erfarenheter som deltagarna formulerade präglades till viss del av den dödliga knivattack
som skett på morgonen samma dag på en personal vid ett boende i Göteborg för
ensamkommande flyktingbarn. Man upplever sig som en "bekymrad medborgare" där man
inte längre kan ha samma tillit till institutioner som tidigare - ska de klara trycket av nya
situationer och uppgifter med den stora mängden asylsökande som kommit till Sverige under
det sista året ? Det är svårt att begripa och förstå vad som sker nu och man försöker undvika
att hamna i svart/vitt tänkande. Komplexiteten gör att det egentligen är viktigare än någonsin
att "begripa och förstå" när man kan höra "stöveltrampen" i den europeiska politiska
utvecklingen.
Man undrade också om "folkhemsmodellen" i Sverige spelat ut sin roll och snarast blivit ett
hinder för utveckling och anpassning. Den kanske behöver rivas ner för att något nytt ska
kunna växa fram - och i dagens läge ses som en slags "nationell livslögn". Ett exempel skulle
kunna vara att målet att minska arbetslösheten är orealistiskt i en ökande internationell
konkurrens och där både tjänstemanna- och arbetsyrken ersätts av modern teknologi . Tankar
som tidigare varit otänkbara formulerades och som exempel på "det nya" nämndes
medborgarlön.

2/ Sökande efter centrala teman
Institutionernas försvagning både genom hårdare belastning i deras arbete för sina uppgifter
och mindre investering av tilltro till dem från medborgarna.
Demokratins uppluckring t.ex. genom politikerföraktet som skapar en lucka mellan väljarna
och deras representanter.
Komplexitet - svårt att se sammanhang. Brist på komplexitetsmedvetenhet leder till populism.
Identitet - vilka kommer vi att vara (framöver ) och rädsla inför framtiden samt avsaknad av
hopp inför framtiden.
Folkhemstanken som begränsning och / eller hinder för att hantera internationella dilemman.
Dess huvudfunktion var i inrikespolitiken.

Hur ska man kunna hålla dialogen igång och skapa och försvara rum för diskussion och dialog
när rädsla begränsat viljan att samtala.
3/
Reflektion och dialog
Utrymmet för samtal är begränsat mellan människor i samhället och på arbetsplatser.
"Åsiktskorridor" är ett begrepp som används i media. Dialogen mellan medborgare och
politiker är också svag genom det man allmänt kallar "politikerförakt" - man litar inte på sina
valda företrädare och ser dem som karriärister snarare än ansvarsfulla representanter. Detta
medför att utrymmet för personliga reflektioner och ställningstaganden begränsas av rädsla
för att göra eller tänka fel eftersom situationen är så komplicerad och svåröverskådlig.
Rädslan att göra fel och bristen på engagemang är större än benägenheten att ta risker att
formulera sig och agera i sin medborgarroll.

Ledning
I en situation där gamla lösningar på nya problem inte fungerar söker man efter ledning då
man har svårt att orientera sig och därmed svårt att "leda sig själv". Efter en lång period av
ideal i samhället som fokuserat på individens eget ansvar är det obekvämt och ovant att
befinna sig i en situation där man önskar sig ett ledarskap som sätter ord på verkligheten och
hjälper oss att tänka och kan handskas realistiskt med situationen. Samtidigt är man rädd att
ledare med enkla svar på svåra frågor skulle kunna attrahera människor och föra samhället in i
en auktoritär och populistisk riktning.

Identitet
Institutionerna har försvagats både vad gäller hur de faktiskt ska klara av sina uppgifter och
den tillit som medborgarna känner för dem. Landet har haft en lång period då
"Folkhemstanken" gett en trygghet för medborgarna. När den nu inte visar sig kunna hjälpa
landet att hantera internationella situationer blir den nationella identiteten rubbad - särskilt
som den ska representeras av en minoritetsregering som upplevs som handlingsförlamad.
Resultatet av det senaste kan ses som svårt för regeringen att hantera utan en stabil majoritet
som bas. Samtidigt kan valresultatet ses som en avspegling av folkets ambivalens och
förvirring som uttrycks genom rösterna.
För AGSLO :
Ingela Adamsson

samtalsledare

Lars Gustafsson

samtalsledare

Ingela Magnusson

administrativt stöd

