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Hållbarhet

1. Den sociala aspekten
2. Den ekonomiska aspekten
3. Miljö-och klimataspekt

Social Rättvisa och Demokrati



Landsbygden och Civilsamhället

Photo: brandsvig / Flickr (CC0). Photo: Pixabay Photo:CC-BY-NC-ND



Vad är konsekvenserna för 
hållbarhet av det nya ansvaret som 
faller på det civila samhället i den 
nya landsbygdspolitiken? 



Disposition

1. En ny landsbygdspolitik: civilsamhällets nya roller

2. Vem får vara med i civilsamhället? 

3. Vad händer utanför civilsamhället: informell organisering
som inte syns



Demokrati och civilsamhälle i
Hälsingland och Jokkmokk



En ny landsbygdspolitik

Inte längre bara en bortglömd utkant 
av den svenska staten

Projekt och partnerskap som 
instrument för att möta nya sociala 
utmaningar



Indalsälven. Foto: AM Wremp / SLU Foto: Torkel Skoglund / Flickr CC2.0

Foto: Jonas Hasselgren/Utefoto Flickr CC2.0 Foto: Vattenfall Flickr CC BY-NC



Vem är ansvarig? 
"Det är inte allmänheten som kan 
hantera denna fråga…hur fan kan vi 
komma i kontakt med varandra längs 
hela älven? Det är en stor grej. ”



Civilsamhället och 
Integration

• Statens abdikering?

• Olika tolkningar



Mikroperspektivet: ‘en bomb som tickar’
”Vi är förmodligen för svaga. Vi kommer till en 
punkt nu…vi är ganska nära. Medlemmar i 
föreningar är gamla och skröpliga. När vi 
slutar så kommer det att kollapsa mer eller 
mindre. Detta måste man se upp med i 
framtiden…det är lite som en bomb som 
ligger och tickar…folk är inte beredda att ta på 
sig frivilliguppdrag längre. Det bådar inte gott 
inför framtiden.”  



Att formalisera ojämlika relationer
”Jag har ju varit i föreningslivet jämt. När man ska titta… på någon som man kan välja 
in i en styrelse, då försöker man säga: ni måste titta på några kvinnliga företrädare. 
Då... då jämställer man ung och kvinna… Man kan inte tänka en kvinna som är 
femtio… Det heter ju att man ska ha mer ungdomar och förtroendevalda, och då tar 
man det samtidigt: ja men då tar vi en tjej!  För ’kvinnor’ de har inte tid… därför att hon 
är mitt uppe i karriären, hon har små barn... Men man kan inte se det här, kvinnor över 
femtio, som har barn som har växt upp. Och …de vet vad man ska jobba med, och 
behöver inte… jobba livet av sig kanske…”



”… alltså, det är inte lätt att få med 
ungdomar… och tyvärr… så kan det vara lite 

motstånd mot ungdomar också.” 

S: På vilket sätt? Du menar att…



Ungdomar

“Att… ja… ’Men dom vet ju inte så mycket… åh… så kommer dom med 

sina idéer… och vad jobbigt det vart! Nej men, vi gör som vi alltid har 

gjort!’ Litegrann så. Tyvärr. … Det gäller att tänka efter, så man får dem 

delaktiga. Och man behöver inte göra precis som… man alltid har gjort, 

utan deras sätt går säkert också jättebra. Resultatet blir säkert 

detsamma i slutänden…Eller kanske inte men då har man provat i alla 

fall.”



Maktfaktorer och informella nätverk

Photos: Martin Paju.

När det gällde formella möten så skrattade vi 
med varandra och brukade säga, Nu är det 
bäst att vi skickar Jakob den här gången.” 



En brytpunkt?



Avslutningsvis
• Civilsamhällets arbete avgörande för hållbarhet – miljömässigt, för 

ekonomin och socialt
• I den nya politiken riskerar civilsamhället byråkratiseras och dess 

politiska röst riskerar att förloras 
• Risken av att formalisera ojämlika strukturer
• Sociala relationer och informell organisering måste förstås och ges 

plats
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