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av lars jadelius
Föreställningen om medborgare handlar historiskt sett 
både om rättigheter och skyldigheter, både om delak-
tighet och utanförskap. Mycket förenklat skulle ut-
vecklingen kunna delas in i tre historiskt överlappande 
faser. De karaktäriseras inte främst av en viss tidsperiod 
utan av dess olika sätt att föreställa sig medborgarskap 
och de initiativ som tas av olika samhällsaktörer.

Under antikens demokratier, liksom senare i en del 
självständiga städer med mer eller mindre demo-
kratiska styrelseskick under medeltid/renässans, var 
antalet delaktiga medborgare starkt begränsat. Alla 
beslutsföra medborgare kände till varandra och kunde 
mötas för beslut i den första fasen. Det var då nödvän-
digt att manifestera den minoritet som betraktades 
som fullvärdiga samhällsmedlemmar. Den antika 
halvcirkelrunda amfiteatern ger exempelvis bilden av 
att alla har en likvärdig plats, men vänder också tyd-
ligt ryggen mot den majoritet som då inte hade rätt 
att föra sin talan. (Kouzelis 1986)

Den andra fasen karaktäriseras av ett samspel mellan 
nationalstaternas framväxt och framväxande  

massproduktion och massmedier. (Anderson 1992) 
Medborgarna kunde med dessa förändringar i männ-
iskors relationer också uppfattas som en anonym 
och enhetlig massa. Planerare och politiker började 
betrakta sig som representanter för »samhället«, 
samtidigt som företrädare för ekonomisk makt kunnat 
göra sig osynliga och anonyma bakom universella 
kunskaper, så som juridik och ekonomi. »Att vara 
men inte synas« var till exempel Wallenbergs motto. 
Den modernistiska arkitekturen kom till viss del att 
manifestera denna nya syn på medborgaren. Dess 
medborgarideal byggde på att socialt, historiskt och 
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Dialoger introduceras nu med emfas i det svenska demokratiska 
systemet. För att förstå hur dessa, som i Mellanplatsprojektet betecknas 
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olika former av medborgarinitiativ, som tas såväl utifrån snävare egna 
intressen som utifrån ett bredare medborgerligt ansvarstagande.
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geografiskt grundade sammanhang tonades ner. Den 
»nya människan« skulle frigöra sig från sina kulturarv 
( Jadelius 1987).

I denna fas fokuserar politik, planering och samhälls-
utveckling i allmänhet på ekonomisk tillväxt i ett land. 
Endast utifrån nationalitet definieras medborgaren, 
samtidigt som det i samma andetag kan sägas att »alla 
ska va’ med«. Som Hans Abrahamsson lyfter fram 
i bokens inledande avsnitt ifrågasätts detta synsätt 
alltmer. Det har efterhand blivit uppenbart exempelvis 
att nationella tillväxtideologier leder till sociala, eko-
logiska och ekonomiska kriser i global skala. Följaktli-
gen ifrågasätts staternas förmåga att ensamma hantera 
den stora omställning som krävs. 

Allt fler debattörer och forskare från olika discipliner 
har börjat lyfta fram bilder, som sammantagna skulle 
kunna karaktärisera en sedan en tid pågående tredje 
fas. Med globalisering minskar statens möjligheter att 
planera och kontrollera, samtidigt som det blir uppen-
bart att alla aktörer borde agera med stort ansvar för 
såväl vår vällevnad som överlevnad. Föreställningar 
och teorier om medborgerlighet präglas allt mer av 
samhällelig och kulturell komplexitet. Ett stort antal 
teoribildningar och begrepp har lanserats, som på 
olika sätt ger nya perspektiv på vår tids demokratiska 
möjligheter och nödvändigheter. 

Denna pågående fas karakteriseras kanske bäst av att 
»government« förskjuts mot »governance«.  

Medborgerlighet har visserligen aldrig varit någon 
enkel företeelse, men nu vidgas förståelsen med 
begrepp, som till en början tävlar om sanningsanspråk 
för att alltmer ses som berikande perspektiv. Insikten 
att en ny mycket mer komplex syn på medborgarskap 
krävs, får således också konsekvenser för hur vi ser på 
begrepp och samhällsteorier. 

De stora teorierna eller de stora berättelserna kanske 
har spelat ut sin roll. Den ena berättelsen kan inte 
ersättas av den andra. Det moderna globaliserade 
samhället kräver en medvetet komplex och pragma-
tisk reflektion, där olika teorier växer fram för att 
förstå och för att hantera en sammanflätad värld av 
storskalig planering. Perspektiv, menar jag, kan då 
bli en hjälp för att se att de olika teorier, som växer 
fram som svar på pågående omvandling, inte kan vara 
sanna helt och fullt. Med ett perspektiv kan en aspekt 
belysas, samtidigt som andra sidor görs osynliga.

I denna korta text finns endast utrymme för ett fåtal 
exempel på den tredje fasens nya perspektiv på med-
borgarnas demokratiska roller och åtaganden. 
Genom begreppet »offentlighet« har exempelvis Jürgen 
Habermas hjälpt oss att förstå de intellektuella proces-
ser som fortgår i samspel mellan olika former av mass-
medier och fysiska mötesplatser (Habermas 1984). Med 
hjälp av Bruno Latours Actor – Network – Theory får 
man förståelse för att varje teori, liksom alla former av 
berättelser, transformeras så att de tjänar en viss aktörs 
intressen. Det innebär att det utvecklas varianter av en 
teori utifrån olika aktörers intressen (Latour 1999). 

Teorier om sociala rörelser och deras komplexa insti-
tutionalisering i organisation, livsstil och vanor har 
tillfört andra perspektiv (Melucci 1991 och Hodgson 
1988). Tillits- och samhällsbyggande (community buil-
ding) (Putnam 1996), empowerment, transdisciplinaritet 
kan också ses som nyckelperspektiv i vår tids omställ-
ningsprocess. Genom populära begrepp som entrepre-
nörskap kan man se och förstå de medborgarinitiativ 
som skapar sig utrymme i samhället inom ramen för 
företagandet, även om begreppet liksom alla de  
andra färgas ideologiskt. 
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ansvarslösa. De speglar de maktförhållanden och de 
möjligheter att agera som står till förfogande. Ser vi 
tillbaka bara ett tiotal år finner vi att initiativ som 
tagit formen av protester och demonstrationer, i  
efterhand ofta betraktas som både betydelsefulla  
och ansvarsfulla. 

Enligt min erfarenhet förutsätter den moderna verk-
ligheten att alla, såväl individer som organisationer 
uppträder medborgerligt utifrån sina konkreta, histo-
riskt och geografiskt givna förutsättningar. Ett sådant 
komplexitetsperspektiv ger möjligheter att både lyfta 
fram de faktiska ekonomiska makternas ansvar och 
göra strukturerna synliga, utan att bortse från den his-
toriska betydelse de nationella statliga demokratierna 
har haft och fortfarande har. ’Alla’ bör således kunna 
ställas till svars lokalt, nationellt och globalt. 

I praktiken innebär det att såväl engagerade forskare, 
planerare och lokalt anställda som entreprenörer och 
vanliga boende kommer att göra sig delaktiga som 
svar på händelser i samhället, vare sig myndigheter 
och företag önskar det eller ej. Möjligheten är stor 
att hantera vår tids stora utmaningar demokratiskt 
med stöd i olika former av inbjudet deltagande, om 
denna respekterar och även uppmuntrar medborgerli-
ga initiativ av mångahanda slag. Många gånger krävs 
särskilda resurser, särskilda projekt och särskilda mer 
neutrala mötesplatser för att göra detta möjligt. Först 
då tas den kunskap och energi som medborgarna 
representerar också till vara i samhällsutvecklingen. 

Ett gemensamt drag för denna tredje fasens perspek-
tiv är att medborgarinitiativ av olika slag initierar och 
ingår i en medborgerlig samhällelig reflektion, vilket 
leder till samhälleligt lärande, kunskapsproduktion och 
till någon form av samhandling, i många fall utan att 
formella beslut tas (Gibbons et al 1994). När vi talar 
om planering, när vi talar om politiska beslut, när vi 
talar om rationalitet behöver vi erkänna medborgarna 
och deras kreativitet, kraft och förmåga att ta ansvar 
såväl professionellt som fritt personligt. Det gäller 
historiskt, i nutid liksom också i framtid.

Det kulturarv och de traditioner vi har att förvalta 
speglar denna förmåga att ta ansvar. Den diskurs och 
de dialoger som pågår i nuet ifrågasätter våra institu-
tionaliserade normer och tänkesätt, men de mobilise-
rar lika ofta till försvar av det bestående.

Denna nu pågående tredje fasen kan å ena  
sidan ses som en konsekvens av utvecklingen  
(Hans Abrahamsson 2012), och är därmed främst 
reflexiv (Ulrich Beck 2005). Å andra sidan kan 
 den också ses som en medveten rekonfigurering  
(Richard Normann 2001) eller omgestaltning  
( Jenny Stenberg et al 2013). Att bli varse denna  
dubbla karaktär skulle kunna bygga en bro mellan 
humaniora/samhällsvetenskap och planeringsverk-
samhet av olika slag. Förståelsen av medborgerlig- 
hetens mångfald av perspektiv gör det möjligt att 
tänka planering, utveckling och stadsbyggande  
på nya sätt.

Vi behöver nya starka mentala bilder både av effek-
tivitet och estetik vid sidan av de gamla vi ärvt från 
exempelvis militär organisering, renässanskonst  
och industriell massproduktion. Först då våra tanke- 
figurer på allvar tar fasta på kunskapandet och den 
breda medborgerliga kreativiteten kan stads- 
planering och gestaltning skapa en levande och  
fortgående samhällelighet.

När vi i planeringssammanhang vill inkludera med-
borgarinitiativ, måste vi också acceptera att initiativ 
underifrån kortsiktigt kan te sig destruktiva och 
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