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Vad är iScafé!?
iS! är en fristående tankesmedja 
som utvecklar samhället genom det 
goda samtalet. Genom att lyssna 
mer än prata uppstår en skärpa som 
få andra möten uppnår. iScafé! är 
en stillsam kraftkälla för vardagens 
stordåd!

                    TEXT: PER HÖRBERG

I den mest krassa av världar, den internationella af-
färsvärlden, börjar det nu samutvecklas. ”Vested” heter 
metoden som bl a Microsoft, Accenture och McDon-
ald’s tjänat många miljoner dollar på. De har kommit 
på att det är lönsamt att samarbeta långsiktigt med sina 
leverantörer. Detta är också en hörnpelare i IKEAs 
strategi.”Vested” är ett adjektiv och betyder ”bestående”. 
Kanske blir det vägen in till hållbarhet för de globala jät-
tarna med lönsamheten som rättesnöre?

Charles Darwin nämner “survival of the fittest” endast 
två gånger i sin banbrytande ”Om arternas uppkomst”. 
Men det, och att evolutionen skulle handla om kampen 
för överlevnad, har blivit en allmän hållning. Men den 
som läser boken ”Om arternas uppkomst” finner att 
Darwin beskriver naturens utveckling som ett samarbete.  
På 50 olika ställen i boken skriver Charles Darwin om 
samarbete som förutsättningen för evolutionen. På 95 
ställen skriver han om naturens kärlek…

Näringsliv och grundläggande vetenskap är viktiga 
delar av det samhälle jag vill vara med om att förändra 
i grunden. Tillväxten levererar inte som förr och nu är 
det få miljöskeptiker som kan motbevisa tillväxtens 
baksida, i form av människans negativa klimatpåverkan.
Men tydligast är kanske behovet av samhällets reformer-
ing när det gäller det sociala och rent mänskliga. Trots 
att Sverige i många stycken är ett särdeles ”lyckat” land, 
så mår vi allt sämre. Sverige haussas i USA och Europa 
för en stabil ekonomi, jämlikhet, välutbildade befolkning 
som i undersökningar framstår som lyckliga. Men samti-
digt äter 800 000 svenskar regelbundet receptbelagd anti-
depressiv medicin. Ännu fler tar regelbundet sömnmedel 
för att kunna sova. Och den största och växande orsaken 
till sjukskrivning från jobbet är psykisk ohälsa. Värst i 
Sverige är befolkningen i Jämtland. Tolv arbetsdagar om 
året är varje arbetsför jämte sjukskriven från sitt arbete. 
Detta i ett av våra vackraste landskap med fjäll och natur.

Samutveckling är ett nytt ord i svenskan. ”Co-creation” 
och ”co-development” finns i engelskan. Vi ser gärna 
att ordet samutveckling införs i Svenska Akademins 
ordlista. För vi tror att ett bättre samarbete vore bra för 
samhällsutvecklingen. Som metoden föreslår vi det goda 
samtalet. Ett samtal mellan politiker, beslutsfattare, ja, 
mellan alla människor. Ett samtal som går ut på att lys-
sna och ta intryck av varandras syn på saken.

Samhällsdebatt har blivit ett begrepp som vi okritiskt 
använder. Debatt är ett grekiskt ord som betyder att 
”slå ned”.  Med den samhällstonen lämnas det fritt för 
tolkningar att slå ned olika grupper i samhället både 
bildligt och bokstavligen på gator och torg. Det grekiska 
ordet dialog, som betyder ”genom ord”, anspelar på hur 
de antika grekerna skapade demokratins vagga genom 
dialog på Atens gator och torg.

Det är dags att gjuta nytt liv i demokratin. Låt oss samut-
veckla vårt samhälle!

iScafé!

Per Hörberg, chefredaktör samt ansvarig utgivare.        foto:privat.

Initiativ till   
samutveckling

 4 ap
ril 2014

iScafè w
eb

tid
n

in
g



3

iS! i fokus gällande skolfrågor
Efter LiFT workshoppen i 
Trondheim 28 feb. – 2 mar, 
fick deltagare från iS!, Karin 
Finnson, David Böhlmark, 
Göran Dahl, Daniel Görtz, 
Staffan Frimodt och Emil 
Ejner Friis med sig nyttiga 
insikter och nya kontakter. 
Detta hoppas bidra till en 
framtida utveckling på kom-
mande LIFT projektet.

LiFT Projektets syfte är att ge-
nerera meningsfulla konkreta 
aktiviteter genom att i varje 
land praktisera och skapa er-
farenhet av en metod som bi-
drar till att många perspektiv 
kommer till tals och underlät-
tar lyssnande i en viktig sam-
hällsfråga. Under året kom-
mer ytterligare träffar att ske i 
Sverige, sista helgen i augusti. 
Varje land ansvarar för varsitt 
event och förutom möten blir 
det också en mässa om kultur-
turism och en kulturfestival. 
Målgrupper för projektet är 
deltagare som representerar 
en stor variation av intressen 

när det gäller skolan och kan 
leda till fler fruktbara initiativ, 
samtal, nätverk, politiska ställ-
ningstaganden. Emil Ejner 
Friis som är kontaktperson för 
iScafe! i Lund ser flera möj-
ligheter med dessa möten.
- Planeringen inför 
nästa workshop som kommer 
att ha fokus på skolan är redan 
i full gång. Den ska ju som 
sagt hållas här i Sverige där 
vi i iS! ska arrangera det säger 
Emil Ejner Friis som var en av 
de åtta svenskar som besökte 
Trondheim.

Viktig samhällsfråga
Denna gång var mötet ar-
rangerat av CTL (Center for 
Transformative Leadership) 
i Trondheim. Workshoppens 
målsättning var att under en 
dag skapa erfarenhet av en 
metod som bidrar till att mån-
ga perspektiv kommer till tals 
och underlättar lyssnande i en 
viktig samhällsfråga.
LiFT står för Integral Leader-
ship For Transition och genom 

iS! planerar vi att bjuda in 
Skolvåren som samarbetspart-
ner i detta. Projektet finansi-
eras av frågan ”Varför skola?” 
och den punkten vill LiFT 
bygga vidare på och ingår i 
visionen om att skapa ett håll-
bart lärande samhälle. 

Ett samarbete
Andra deltagande länder 
är Tyskland, Schweiz och 
Österike. Det var under en 
iS! workshop i höstas som 
det enades om att låta skolan 
stå i fokus och att bjuda in 
”Skolvåren” som samar-
betspartner. Skolvåren är en 
rörelse som startades av fyra 
kvinnor via Twitter och är ett 
rikstäckande nätverk vilket 
med främsta syfte att skapa 
en ljusare framtid genom att 
förbättra och förändra skolan 
i Sverige.
iS! är den svenska organisa-
tionen i LiFT samarbetet Träf-
farna kommer ge deltagarna 
möjlighet att utbyta erfarenhet 
och idéer, och målet är att ska-

pa ett långsiktigt nätverk mel-
lan de deltagande länderna. 
Det finns många och engag-
erade och kreativa människor 
i detta samarbete. iS! ser detta 
som en möjlighet att påverka 
och uppmärksamma de frågor 
som iS! är engagerade i. Pro-
jektgruppen består av 9 del-
tagare och från Sverige är det 
David Böhlmark och Karin 
som är projektledare. Den EU 
baserade Grundtvig fonden 
har finanserat iS!:s deltagande 
i LiFT samarbetet. Emil är 
också en av de personer som 
kommer att åka till nästa möte 
som arrangeras i Sverige. 
- I augusti sker näm-   
ligen ett kick-off möte i 
Sverige med utländska gäster 
och vi har ett digert program 
med kulturella inslag. Det är 
första  steget i ett nytt pro-
jekt som iS! och andra länder 
kommer att arbeta med under 
2014. Fokus är skolan, avslu-
tar Emil.

                      TEXT: KARIN FINNSON
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Projektgruppen består av 9 deltagare och från Sverige är det David Böhlmark och Karin som är projektledare.          foto:Karin Finnson

iScafé!
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iScafé!

Rationalitet & 
samutveckling
Spånor kring min väg in i ett spännande projekt.

En av mina största läsupplevelser under mina 
vuxna år var tvåbandsverket “Theorie des kom-
munikativen Handelns” (“Det kommunikativa 
handlandets teori”; finns i engelsk översättning, 
men inte i svensk dito) från 1981 av den tyske 
socialfilosofen Jürgen Habermas. Här avhandlas 
i två tegelstenar argument för en i kommunika-
tionen inneboende rationalitet. Mycket kortfattat 
försöker han att visa att det är möjligt med en 
kommunikation där vi bortser från deltagarnas 
makt, status och andra sociala egenskaper. I 
stället är det argumentens kraft som ska avgöra 
vad man kommer fram till. Detta förutsätter en 
vilja att lyssna på andra, försöka begripa vad de 
hävdar och begära ytterligare argument om så 
behövs.

Demonstationer av makt
I en tid, då som nu, när allt kunde betvivlas, 
ifrågasättas etcetera, tyckte jag att här fanns en 
provisorisk utopi för att föra ett vettigt samtal. 
Då, i början av 1980-talet, var det en rejäl känga 
mot så kallad postmodernism och dess relativism 
som hävdade att anything goes. Men i “post-
modernismen”, eller rättare sagt i idéhistorikern 
Michel Foucaults undersökningar av den nutida 

maktutövningen ingår en rad subtila mekanis-
mer, såväl i den “stora” som i den “lilla” världen. 
Utifrån Foucault kan man då hävda att det inte 
går att bortse från maktrelationer i våra samtal 
och dialoger. Det låter i och för sig rimligt. Men 
jag menar att det kan finnas former av samtal 
som är annat än demonstrationer av makt. Eller, 
annorlunda uttryckt, att vi i alla fall bör efter-
sträva det som Habermas försvarar.

Våldsmonopol
Om man dessutom läser Habermas noga ser 
man att han inte har missat maktfrågan. Makt 
och pengar är enligt honom de två dominerande 
former - styrmedel - för samverkan mellan ett 
socialt systems - “samhälles” - delar. Staten har 
ju våldsmonopol och härigenom kan man på 
politisk väg genomdriva allt som inte är förbjudit 
enligt författningen. Alltså utöva makt. Med sin 
makt driver staten in skatter, medel som sedan 
används på grundval av politiskt fattade beslut.
Det andra styrmedlet - pengar - är mediet som är 
verksamt på marknaden. Producenter säljer för 
att realisera sin vinst, konsumenter köper för att 
tillgodose det som de anser sig behöva.

Göran Dahl
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iScafé!
Utöver stat och marknad finns i ett socialt system ett civilt samhälle som 
varken syftar till att utöva makt - i alla fall inte primärt - eller i kommersi-
ella sammanhang.  Det är i denna sfär där kommunikationen hör hemma. 
Det är i vardagslivet/”livsvärlden” som det är viktigt att kommunicera med 
varandra för att uppnå förståelse. Medan staten enligt sin logik strävar efter 
ännu mera makt och marknaden enligt sin dito strävar efter att producera 
och sälja allt mer varor (“kommodifiering”) så står livsvärlden i en po-
tentiell konflikt med de två förstnämnda systemen. Makt och kapitallogik 
behöver inge förståelse för att fungera: blott lydiga undersåtar och köpare. 
Det säger sig då självt, förutsatt att vi  inte godtar status quo, att vi bör 
befrämja förståelse i den kommunikation som bör leda till att statens och 
ekonomins makt minskar.

Den helhet som omgärdar de sociala systemen är ”livsvärlden” (Leb-
enswelt), det finns inom den normativa ram vad som gäller för oss i vår 
verksamhet.
Jag hoppas att följande figur kan klargöra det hela:

Det är inom helheten som de två systemen stat och marknad växer fram. 
Det problematiska är att systemen tenderar att växa: staten (oavsett vilken 
regering vi har) strävar efter mer makt; marknadens hunger efter mera vinst 
är omättlig. Stat och marknad ”kolonialiserar” livsvärlden. Statens Myn-
digheter tenderar att göra oss Myndiga medborgare till klienter; marknaden 
vill omvandla det som vi gör oavlönat (självförsörjning, hushållsarbete 
med mera) till varor och tjänster som köps och säljs. Än en gång: den förra 
utövar makt, den senare styrs av pengar.

http://samutveckling.se                    foto:Privat
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Men allt är inte ”kört” menar Habermas: 
i grunden är vi sociala varelser som blir 
till genom inlärning, kommunikation 
(även icke-språklig dito), dialog. Kort 
sagt: livsvärlden bygger på förmågan till 
förståelse. Denna är grunden för ett ra-
tionellt samtal, där makt och pengar inte 
har med saken att göra. Om så vore fallet 
följer inte samtalet den kommunikativa 
rationaliteten.
Så nu är vi där vi började: förutsatt att 
vi kan sätta person, status, penning- och 
maktinnehav inom parentes torde det 
vara rimligt att sträva efter förståelse 
av vad den andre säger, begrunda det, 
komma med motargument och så vidare 
för att till slut landa i ett förhoppningsvis  
en god konsensus. Utan att filosofera 
vidare kan jag konstatera att Habermas 
då menar att vi når ett mer humant 
samhällstillstånd där illegitim makt kan 
motarbetas och kapitalets dominans över 
våra liv minska.

Internet gör entré
När Nätet blev verklighet i början av 
1990-talet såg jag och några andra nya 
möjligheter till att främja en dominans-
fri (”herrschaftsfrei”) kommunikation. 
På nätet är det ju tekniskt möjligt att 
diskutera saker där man bortser från 
makt, status etcetera. Speciellt om man 
gör samtalsdeltagarna anonyma. Jag 
återkommer till detta.

Initiativ samutveckling
En höstdag 2012 skedde ett kärt åter-
seende. En gammal student som jag hade 
2008 slog sig ner och vi började prata. 
Om livet. Och mest om filosofi och so-
ciologi. Mycket om Habermas, makt och 
annat. Han berättade om det nystartade 
Inititiativ Samutveckling och vikten av 
det goda samtalet. Så klart blev jag helt 
såld. Äntligen en kraft som betonade 
vikten av det som jag saknat.

iS!
Inititiativ Samutveckling döptes till det 
korta och slagkraftiga ”iS!”. IsCafé! var 
startpunkten. Det bestod av en öppen 
träff för alla som var intresse av våra 
idéer. Början var rätt stapplande, det tog 
tid att hitta vettiga former, en lämplig 
lokal för att kunna vidareutveckla våra 
idéer på samma gång som vi försökte 
praktisera dem. Jag tror att vi går åt rätt 
håll nu.

Organisationsforskningen - lärdomar
Så här långt kan det vara en god idé att 
iS! tar till sig den forskning som visar 
att organisationer kan utvecklas i en icke 
önskvärd riktning. Jag menar inte att 
iS! hamnat där. Men risken kanske kan  
minimeras om vi uppmärksammar den.

iScafé!
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“iS,! en kraft som betonade vikten av det som jag saknat “                                 foto: Privat
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Oligarkins järnlag
formulerad av sociologen Robert 
Michels hävdar att 
varje organisation, såväl demokratisk 
som auktoritär, så småningom och 
oundvikligen utvecklas till en oli-
garki (fåmannavälde).  
I en organisation utvecklar ledarna 
kunskap och kompetens inom sina 
specialområden. Dessutom bildar 
de en ledningsgrupp som avskär-
mar dem från övriga organisationen 
och befäster deras ämbeten. Genom 
denna utformning av organisationen 
blir gräsrötterna mindre kunniga än 
sina överordnade.

Byråkratisering och specialisering 
är de drivande processerna bakom 

oligarkins järnlag. Det skapas en 
specialiserad grupp i toppen av den 
hierarkiska organisationen, vilket i 
sin tur leder till rationalisering av 
myndighet och beslutsfattande: eliter 
och hierarkier utvecklas och stelnar.

Inkomst blir drivkraft
En annan vanlig risk med varje 
organisation är att dess ursprungliga 
mål hamnar i skymundan. Om och 
när en organisation börjar anställa 
personer finns där en risk att deras 
egenintresse – till exempel inkomsten 
– blir deras drivkraft. Och av detta 
följer att organisationens fortlevnad 
blir ett självändamål.

Framtiden
Detta var som sagt bara några spånor. 
Men jag vill gärna lägga fram ett 
förslag som vi skulle kunna pröva 
i en laboration (en av iS!: delar är 
Laboratorium): För att se om det 
goda samtalet kan utvecklas, så som 
Habermas uppfattar det skulle vi 
kunna föra nätdiskussioner där bara 
administratören kan se vilka vi är. Vi 
omvandlar oss själva till siffror:
1 lägger fram en synpunkt och 2, 3 
och så vidare kan diskutera.

Vad tror ni kära iSare och även ni 
andra?”

 4 ap
ril 2014
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iScafé!

                   TEXT: GÖRAN DAHL

Har du is i magen, är du lugn i svåra situationer? 
”Are you at ease?” Har du varit med om isloss-
ning, när allt släpper och projektet lyfter? Kanske 
har du även njutit av samtalet på ett café. Med en 
vän har ni suttit där i sorlet bland andra vänner 
och delat en gemenskap.

iScafé! är ett sätt att mötas med garden nere. Isen 
smälter i det informella, avslappnade mötet oss 
människor emellan. Varmt välkommen att prova 
på!

WWW:SAMUTVECKLING:SE



8
 4 ap

ril 2014
iScafè w

eb
tid

n
in

g

Jag upplever faktiskt att valet 2014 
egentligen inte spelar så stor roll. 
För spelar det så stor roll om 
den vita medelålders mannen som 
heter Fredrik, eller den vita me-
delålders mannen som heter Stefan, 
får statsminister posten. Jag ser 
dem båda som administratörer som 
kommer att göra ett helt accepta-
belt jobb med att leda landet, men 
som inte kommer att skapa några 
egentliga förändringar. Jag vet inte 
om det finns särskilt mycket skillnad 
på kommunnivå eller landstingsnivå 
heller. 

Människor ute på gatan
Och ska jag vara ärlig så har jag 
ingen aning om hur det är med 
den politik som förs i Bryssel. 
Jag känner inte till hur det prak-

tiska politiska arbetet går till och 
jag har faktiskt inte heller någon 
kunskap om hur jag kan få en 
sådan förståelse. Vilka grupper för 
vilken politik? Egentligen spelar det 
jättestor roll och de är så många 
frågor som vi behöver lösa på 
en högre politisk nivå, som t.ex. 
frågan om folkförflyttningar inom 
EU. Jag vet inte hur många romer 
ifrån Rumänien som har kommit till 
Sverige, men jag upplever att de 
sitter utanför var och varannan affär 
och i vart och vartannat gathörn. 
Människor som sitter ute på gatan 
i kyla och tigger för sitt uppehälle 
och tittar på dig och mig med 
sorgsna ögon.
Det finns faktiskt en del av mig 
som är tacksam för att de har 
kommit hit. Jag vill att vi alla ska 

öppna upp ögonen för att alla inte 
har det som i amerikanska TV-
serier eller den materiella standard 
som de flesta fortfarande har i 
Sverige. 

Vår skyldightet
Vi lever i ett globalt samhälle med 
regionala regler. Sveriges riksdag 
eller regering kan inte på egen 
hand hantera frågan om EU-immi-
granter på ett rimligt sätt eftersom 
reglerna är skapade på EU-nivå 
och EU-rätten står över svensk lag. 
Skapar vi en lag som bryter emot 
EU-rätt så ska inte ens svenska 
domstolar tillämpa den. Vi är alltså 
skyldiga att använda andra metoder 
för att påverka i den frågan precis 
som i så många andra frågor av 
betydelse för samhället vi lever i.

iScafé!

Valet 2014 närmar sig, men spelar det igentligen någon roll vem som vinner?                                       foto:Pressbild

Samutvecklingens politiska roll
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Även EU är bundna av internatio-
nella avtal som minskar det poli-
tiska handlingsutrymmet, men jag 
kan inte säga att jag kan redogöra 
för hur mycket och på vilket sätt. 
Det mesta förstår jag inte och det 
jag förstår kan jag inte förklara på 
ett sätt som blir begripligt. Det är 
en väldigt komplex värld vi lever i 
och jag tror att den komplexiteten 
gör att det blir förre som röstar på 
EU-nivå. 

Fundamental samutveckling
Sen har vi också språk och annat 
som gör att det blir extra svårt att 
få en förståelse för den politik som 
förs i andra delar av den union 
som vi är med i.
Så vad har då denna komplexitet 
och alla dessa politiska frågor att 
göra med frågan om iS! ska vara 
en organisation som ställer upp 
i val? Jo, jag menar att iS! är 
någonting som är i grunden an-
norlunda än det mesta av det som 
finns i dag på ett sätt som skulle 
kunna göra att vi kan hantera den 
stora komplexitet som finns i sam-
hället på ett rimligt sätt. Att vi inte 

vill få igenom våra uppfattningar till 
varje pris och inte heller anser att 
vi behöver komma med specifika 
lösningar på alla politiska områden 
utan istället fokuserar på proces-
sen för att hitta lösningar gör att 
samutvecklingen är fundamentalt 
annorlunda på ett sätt som gör 
att jag tycker att det skulle vara 
intressant att se hur det fungerar i 
skarpa politiska lägen.

Arbete på kommunnivå
Initiativ Samutveckling är inget poli-
tiskt parti och det finns ingen an-
ledning till att det ska vara möjligt 
att rösta på iS! på nationsnivå, 
men jag ser heller inte någon an-
ledning till att det inte ska gå att 
rösta på samutvecklingsidén i kom-
munerna - om det finns personer 
som vill engagera sig. I politiskt 
arbete på kommunnivå tror jag 
också att våra samutvecklingspro-
cesser kan utvecklas vidare på ett 
sätt som gör att det blir möjligt för 
samutvecklingen att påverka större 
och mer inflytelserika 
politiska processer.

Vad tycker du? Skulle det inte 
vara mer spännande om det 
fanns samutvecklare som verkligen 
börjar skapa radikala förändringar 
i organisationsstrukturer? Det som 
är fördelen med att göra något 
nytt är också dess nackdel. Ingen 
skyller systemfelen i samhället av 
idag på moderaterna, de bara styr. 
De har inte skapat systemet. Men 
skulle det uppstå stora systemfel 
i ett nytt systembygge så är det 
naturligt att skylla på dess skapare. 

samhällsstrukturer
Så jag tycker verkligen att vi bör 
vara redo när vi ska börja förän-
dra samhällsstrukturerna på allvar, 
men det går också att vänta till 
problemen är så stora att det inte 
går att göra någonting åt dem. 
Jag vet inte hur det är med kli-
matförändringar, finanskriser eller 
oljeberoende, men jag är ganska 
säker på att det sättet som vi 
försöker lösa problemen på nu inte 
fungerar. Frågan är om vi vågar 
pröva något nytt? 

iScafé!
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                   TEXT: DAVID BÖHLMARK

Vill du stödja initiativet?
Vi satsar på Almedalen i sommar. 30 000 besökare 
och 1 000 journalister väntas till Visby mitt i val-
rörelsen. iS! hyr en skolgård, tält och teknik för att 
skapa öppna dialoger under den åtta dagar, långa 
veckan!
Har du lust att stödja oss med 100 kr, 1 000 kr eller 2 
000 kr på 9550-223 2001 i Avanza Bank?
För att bli samutvecklande medlem 2014, sätt in 300 
kr, eller gärna lite mer på 9550-223 2001 i Avanza 
Bank, ange ditt namn och ”2014”. Bankens skrivfält är 
begränsat, så om inte din information får plats – sänd 
gärna ett mejl till per.hrberg@samutveckling.se och 
berätta vad du satte in och när :) Tack! http://samutveckling.se                        foto:Pressbild


