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Dagens innanförskap
Mening

Praktik

Resurser

Vad måste man göra?
Vad måste man ha?

Segregation

Utanförskap

Vad är meningen?

Innanförskap

Samhället – ett innanförskap
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Varför har samhället blivit ett
innanförskap?

Underordnad socialpolitik:
Workfare (kommunal)

Utanförskap

Ny typ av ekonomisk politik:
Entreprenöriell stadspolitik (regional)

Innanförskap

Nyliberal
globalisering

Segregation

Finansdriven tillväxt – ojämlik välfärd
(byggandet i sig är grejen)

Problemet:

Finansdriven tillväxt – ojämlikare välfärd

Ekonomi

Socialt

Är det detta som ska vara
ekonomiskt hållbarhet?

Är det detta som ska vara
socialt hållbarhet?

Det samhällsviktiga

Det mindre samhällsviktiga

Makten (governance)

Maktlösheten (government)

Uppmärksammade framgångar (t ex BNP)

Ouppmärksammade framgångar (t ex tillit)

Oproblematiska bostadsområden
Boende: Privat och vinstmaskin
Innanförskap

Problematiska bostadsområden
Boende: Kollektivt och trångt
Utanförskap

Övergripande
rekommendationer

 Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor & göra samhällssystemen mer jämlika
 Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och
demokratisera styrningen
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Lösningen:

Hållbar samhällsutveckling genom
kunskapsallianser
Tillväxt …

… och välfärd …

En bättre diskussion om
ekonomisk utveckling och
tillväxt, vad man ska mena med
tillväxt, vilken tillväxt vi ska ha,
om vi ska ha nån, hur man ska
mäta det osv.
Kunskapsallianser kan bidra till
att sprida den organisationsform
som kallas självständigt lärande,
vilket är bra för såväl social som
ekonomisk utveckling

… måste hänga
ihop!

En faktisk delaktighet som
befrämjar känslan av
delaktighet – tillvaratagandet
av människors kunskaper och
engagemanget i
kunskapsallianser gör att man
känner sig behövd och det
bidrar till bättre välfärd
Förbättrad kvalitet på den
offentliga efterfrågan och
därmed indirekt styrning av
tillväxten i en mera
behovsprövad riktning

Tillvaratagande av erfarenheter och kunskap som samhället behöver
Förbättrade definitioner av vad som är problemen samt ett bättre
tillvaratagande av idéer och förslag på lösningar

Lösningen:

Besöksnäringen – stadens nya
framtidsindustri?

Inte bara vinstdrivet utan
även behovsdrivet?

Kan det skapa nya former av
faktisk delaktighet som
befrämjar en känsla av
delaktighet?

Möjliggör det självständigt
lärande för anställda?

Bidrar det till en välfärd för
alla?

Tillvaratas allas erfarenheter och kunskap?
Får alla vara med och diskutera vilka problem som
besöksindustrin ska lösa och hur den ska lösa dessa problem?

www.mikaelstigendal.se
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