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 Om en annan  
form av kunskap.

År 2013 är ödesfrågorna många för den 
globaliserade världen – sverige inte undantaget.  

i malmö har en särskild  kommission satt  
fingret på några av de viktigaste . NIC har pratat  

vidare med kommissionärer och grävt nära  
och fjärran för att hitta goda exempel på  

hållbara lösningar.
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NIC ansvarar bara för beställt material. 
Vi vill gärna att ni hör av er med tips och 
kritik, och vi har ingenting emot att ni 
citerar oss.

redaktIoNell Idé
NIC är en icke-kommersiell skrift som 
vill uppmärksamma det som varit, det 
som nyss blivit och det som ska komma. 
Urbankultur och alla former av hållbar-
hetsfrågor ligger oss varmt om hjärtat. I 
en värld då mediet blivit synonymt med 
budskapet har innehållet hamnat i skym-
undan. Vi vill ta fram det i ljuset igen. Vi 
ska vara en motvikt till snuttifiering och 
vi uppmuntrar slow-reading, eftertanke 
och handling. Vi gillar det som händer 
här och nu, men vi tror inte att vår 
tids tankar och idéer nödvändigtvis är 
viktigare än tidigare generationers. Vi 
söker ett sammelsurium av högt och lågt, 
nära och fjärran – och vi menar att det är 
folkbildning i ny kostym. 
 Omslagsbild: ActionAid International

”Resan är mödan värd”, 
Karin Boyes berömda strof, 
känns passande för det 
här numret av Magasin 
NIC.
I detta specialnummer 
söker vi efter kunskap, 
färdigheter och förtrog
enhet. Vi gör det inom 
nätverk av kollegor, insti
tutioner och människor 
som vi samverkar och 
samskapar med. 

Dystra siffror pekar på att 
fattigdomen i världen 
är stor, allt för stor. FN:s 
Milleniemål att halvera 
det som är definierat som 
extrem fattigdom (det vill 
säga att leva på mindre än en amerikansk dollar om dagen) till år 2015 
kommer inte att uppnås. Den urbana  fattigdomen växer också, något 
som vi ser tydligt på Malmös gator. Här behöver vi 6 000 grundskoleplatser 
de kommande åren, medan kranskommunerna på några mils avstånd 
lägger ner skolor. Sysselsättnings graden är nere i 60 procent. Vi ser en 
 tydlig ojämlik folkhälsa i vår stad,  vilket var ett av startskotten för Malmö
kommissionen, en rapport om hälso läget i Malmö satt i ljus av stadens 
historiska och demografiska utveckling. 

Malmökommissionen var i sin tur ett av startskotten för det här numret av 
NIC. Det sägs att kommissionens arbete har skapat ny förståelse för social 
hållbarhet, ny kunskap och kanske till och med reell förändring. Men en 
av rapportens huvudredaktörer, Mikael Stigendal vid Malmö Högskola, 
ställer i NIC:s inledande essä frågan om Malmö verkligen kan kallas för en 
kunskapsstad när så många inte klarar av villkoren för att bli antagna till 
gymnasiet. 

Vad är kunskap, och vilken kunskap kommer vi att behöva i framtiden? 
Vilket inflytande kan de som misslyckas i den konventionella skolan få i 
samhället och över sitt eget liv? Vad finns det för alternativ? 

I det här numret låter vi kommissionärer, konstnärer och kreativa peda
goger ge sin syn på saken. Kerstin Larsson drömmer om en annan skola; 
på Sofielund Agency fångar man upp ung drivkraft som grundskolan inte 
lyckats ta hand om – och inom den internationella hjälporganisationen 
ActionAid ger en särskild studiecirkelsmetod handlingskraft till samhäl
lets mest marginaliserade. I Rio de Janeiro skapar konstprojekt ett nytt 
samhällsengagemang bland kåkstädernas invånare och i galleridelen 
berättar bilderna om en lärande verksamhet inom Underverket. 

Särskilt stort utrymme i det här numret ges danska Kaospiloterna. Det beror 
på att ett samarbete med Glokala Folkhögskolan och utbildningen i Århus, 
är tänkt som ett första steg på vägen att etablera en ny gren av undervis
ningen inom folkhögskolans ram i Malmö. 

När vi började planera detta nummer såg sidplanen annorlunda ut än det 
resultat du nu håller i handen. Under arbetets gång har vi nödgats modi
fiera, lära av varandra, erkänna våra tillkortakommanden och växa med 
uppgiften. En mödosam resa som varit värd att göra. Vi lovar att återkom
ma om morgondagens lärande, för kunskapande är en resa utan slut. 

 / Håkan Larsson, ansvarig utgivare

Sökandet efter 
ny kunskap

foto helen johansson
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essä #11: 

Om kunskap –  
men en annan typ  
av kunskap.

text av mikael St igendal

Det sägs att Malmö har blivit en kunskaps-
stad. Det kan kanske låta lite konstigt.  
Är det en kunskapsstad när mer än var 
femte elev inte får godkända betyg för 

att kunna läsa vidare på gymnasiet? Det beror på 
vad man har för kunskapssyn. Om man med kun-
skap menar det som har betygssatts så stämmer 
det. Många fler malmöbor än för några decennier 
sen kan visa upp betyg från en högre utbildning. 
Med ett populärt uttryck har de skaffat sig sina  
pinnar. Och då räknas det. 

Innehålls
förtecknIng  
nIc #12

5–9 nIcessän
kommissionären mikael stigendal om 
vad kunskap är – och om kunskap för 
en ny tid.

12–13 Mannekänger
Alldeles vanliga människor svarar på 
frågor om kunskap.

14–15 reportage #1
Kunskapsspridning i alliansform på 
workshop Sofielund.

16–19 Intervju #1
hans abrahamsson analyserar globali-
seringens lokala avtryck i malmö.

20–23 nIc möter
Utbildningen Kaospiloterna lades ner 
efter bara en årskull. två av de före 
detta eleverna ger sina perspektiv.

24–31 reportage #2
med konst som samhällsförändrande 
kraft. I Rios slum ger graffiti framtidstro.

32–33 Mannekängerna

34–35 Intervju #2
efter 40 år inom skolan är kerstin  
larsson en luttrad tungviktare som 
ogärna pratar om visioner. Men hon 
har en dröm.

36–39 reportage #3
På Sofielund Agency i Malmö fokuserar 
man på individuella kunskaper för att 
nå sysselsättning bland dem som fallit 
utanför.

40–43 Intervju #3
Vi har tillräcklig kunskap, men fel fokus. 
Det menar kristina Persson som bytt 
bankvärlden mot tankesmedjan  
global utmaning.

44–49 Utblick #1
Med studiecirklarna Reflect ger 
internationella hjälporganisationen 
actionaid en röst till dem som tidigare 
varit utan.

50–65 Djupdyk #1
vad är det som är så särskilt med  
Kaospiloterna i Århus? NIC låter  
Kaospiloterna göra ett djupdyk i sin 
egen historia och metod.

6667 Mannekängerna

80–68 nIcgallery
Underverket i Malmö visar upp  
redesign agencys arbete.
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Jag har kallat detta för en kvantitetskunskapssyn. Ett kän-
netecken på den är nämligen just betoningen av kvantite-
terna. Inom universitetsvärlden har det t ex blivit vanligt 
att använda publiceringar i internationella tidskrifter 
som mått på kvalitet. Och då är två publiceringar så klart 
bättre än en, för att inte tala om hur mycket bättre det är 
med 10 eller varför inte 20 publiceringar. Det kvittar om 
artiklarna är snarlika, kanske rentav variationer av en och 
samma artikel. Vad kvantiteterna står för intresserar man 
sig allt mindre för.

Ett alternativ är den kunskapssyn som Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
förespråkar. Där sägs det att kunskap kommer till uttryck 
i fyra former; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Det sägs också att dessa fyra former av kunskap förutsät-
ter och samspelar med varandra. Läroplanens kunskaps-
syn har en djup förankring i det västerländska tänkandet 
med rötter hos Aristoteles som skilde mellan episteme, 
techne och phronesis. Med episteme menas vetandet, det 
som skiljer sig från tron. Episteme kan också karakterise-
ras som ”veta att” eller ”veta vad” och sägas utgöra kom-
binationer av fakta- och förståelsekunskap. Techne gäller 
den praktiska kunskapen, färdighetskunskapen eller ”veta 
hur” medan phronesis står för den praktiska klokheten, 
förtrogenhetskunskapen. Dessa former av kunskap – ve-
tande, kunnande och klokhet – är i princip lika viktiga.

Jag ser det som att den enskilde människans kunskap 
utgör kombinationer av de olika formerna. Alla har vi 
våra kombinationer. Men olika kombinationer är också 
förknippade med olika professioner. Forskaren har en 

annan kombination än t ex barnskötaren. Den enes kun-
skapskombination behöver inte vara varken bättre eller 
sämre än den andres. De är helt enkelt bara olika, giltiga 
i olika sammanhang och bedömningsbara på olika villkor. 
Men alla formerna av kunskap ingår. Hur skulle det se 
ut om forskaren saknade färdighetskunskap (kunnande – 
techne) och t ex inte kunde använda datorn?

Lite förenklat har jag kallat detta för en kvalitetskun-
skapssyn. Det betyder givetvis inte att kvantiteter ska 
bannlysas. Kvantifieringar kan ibland vara viktiga, t ex när 
vi ska köpa mjölk eller få pulsen mätt under en operation. 
Själv skriver jag upp varenda gång jag tränar och sen gör 
jag statistik av det. Det är kul men kan också få en oför-
utsedd effekt. Om siffrorna blir viktigare än syftet med 
träningen riskerar det att förändra min kunskapssyn. Även 
forskare kan glida över i en kvantitetskunskapssyn. Det 
sker också när forskaren ägnar allt mer tid åt att publicera 
nya varianter av samma tankegång istället för att utveckla, 
ifrågasätta, ompröva eller förnya den.

Och så blir det ofta i dagens samhälle, gärna då också 
med förankring i den nyliberala teori som brukar kallas 
New Public Management. Jag vill påstå att denna kun-
skapssyn har kommit att dominera. Det gör att Malmö 
snarare bör kallas en kvantitetskunskapsstad.

Lösningen måste vara att göra Malmö till en kvalitets-
kunskapsstad. Det bidrar redan många till; alla de som sät-
ter värde på, uppmuntrar, stöttar och skapar förutsättningar 
för inte bara en form av kunskap utan flera och dessutom 
samspelet dem emellan; alla de för vilka tecknen på kun-
skap inte har blivit viktigare än själva kunskapen. Men vi 

behöver bli fler. Och vi behöver samarbeta mera.
Det kan vi göra i det som Kommissionen för ett social 

hållbart Malmö (Malmökommissionen) kallar kun-
skapsallianser. Det är ett begrepp som används av den 
europeiska kommissionen i dess övergripande strategi 
Europa2020. Där begränsar man sig dock till samarbeten 
mellan högskola och näringsliv. Malmökommissionen 
har vidgat definitionen till att omfatta även civilsamhälle, 
kommunala och statliga förvaltningar samt människor i 
allmänhet. Poängen med att kalla det en allians är för det 
första att det antyder ett erkännande av olika kunskaper. 
För det andra antyder termen allians att företrädare av 
dessa kunskaper ska samarbeta på lika villkor.

Men då måste det bygga på en kvalitetskunskapssyn. 
Utifrån en kvantitetskunskapssyn är det däremot bara den 
kvantifierade kunskapen som räknas och då blir det också 
ofta begränsat till faktakunskapen. Det krävs en kunskaps-

”Om siffror
na blir vik
tigare än 
syftet med 
träning
en riskerar 
det att för
ändra min 
kunskaps
syn. Även 
forskare 
kan glida 
över i en 
kvantitets
kunskaps
syn.”

”Poängen med att kalla det en allians 
är för det första att det antyder ett  
erkännande av olika kunskaper. För 
det andra antyder termen allians att 
företrädare av dessa kunskaper ska 
samarbeta på lika villkor.

kunskapen (episteme) om hur allt liv 
hänger ihop på vår planet är idag 
allmänt spridd; likaså att människans 
livsföring påverkar livsbetingelserna. 
men insikten (phronesis, fronesis) om 
detta måste omsättas i praktisk hand-
ling (techne). foto helen johansson

aldrig förut har information varit så lättillgänglig som idag, tack vare den digi-
tala informationsteknologin. men all information bygger inte på kunskap eller 
vetande. I informationsåldern är det nödvändigt med källkritik för att kunna 
avgöra vad som är sant och falskt. bild: internets förgreningar.  foto: wikimedia 

I bibelns skapelseberättelse förbjöds adam 
och eva att äta av kunskapens träd – trädet 
som ger kunskap om gott och ont. I vår tid blir 
det alltmer uppenbart att kunskap i form av ve-
tande (episteme) kan användas till både gott 
och ont. kanske är det så att kunskap om livet 
förutsätter kännedom om både det goda och 
det onda. adam and eve standing on either side of the 
tree of knowledge with the serpent, gravyr av albrecht 
dürer, british museum, london. foto: wikimedia commons
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syn som kan möjliggöra ett erkännande av även all annan 
kunskap, de fyra f:en var för sig men också de olika kom-
binationerna av dem. Och det är på den grunden vi ska få 
delta i kunskapsallianser; som företrädare av kunskap.

Allt vi säger och gör, tycker och tänker bygger dock inte 
på kunskap. Hörsägen, viskningar och rop, information 
och erfarenhet är inte kunskap. Det krävs bearbetningar, 
kanske sådär riktigt envetna. Den egna kunskapen går inte 
att köpa utan den måste man kämpa sig till. Så är det med 
vetandet. Erfarenheten måste sättas in i ett sammanhang. 
De begrepp som beskriver den måste kanske definie-
ras. Begreppen måste relateras till varandra. Det får oss 
att uppfatta erfarenheten i nytt ljus. Det kan tyda på att 
kunskapen är i vardande men kunskap blir det inte förrän 
dess giltighet har bekräftats.

Så är det också med kunnandet. Det vet alla som har 
lärt sig köra bil. Det tar sin tid. Vi vet nog ganska väl när vi 
kan. Men det krävs också ett vetande för att vi ska kunna, 
t ex om vägmärken. För att inte tala om den praktiska 
klokheten. Bilkörning är faktiskt ett utmärkt exempel på 
hur vetande, kunnande och klokhet hänger ihop. Men hur 
är det med demokratin? Elever i dagens skola får kanske 
lära sig ett vetande om demokrati men vilket demokra-
tiskt kunnande får de lära sig? När och var lär man sig 
den demokratiska förtrogenhetskunskapens praktiska 
klokhet? Och hur får man dessa former av kunskap att 
samspela med varandra? Vem hjälper en med det i dagens 
masskonsumerande och hektiska samhällsliv? Vem sätter 
en på spåren?

Allt sånt här skulle vi kunna prata mer om i kunskaps-
allianser. Då kunde vi också hjälpa varandra med bearbet-
ningarna av erfarenheten och informationen till kunskap. 
En kunskapsallians är för mig ett kreativt sammanhang 
där talet och skriften får korsbefrukta sig med t ex bilden, 
gesten, ljudet och färgen. Vi gör kunskap tillsammans. 
Min kunskap är dock kanske inte densamma som de 
andra deltagarnas. För mig som forskare är det viktigt 
med vetenskapliga krav. Det gör dock inte min kunskap 
varken bättre eller sämre än andra typer av kunskapskom-

”När och var lär man sig 
den demokratiska för
trogenhetskunskapens 
praktiska klokhet? Och 
hur får man dessa for
mer av kunskap att sam
spela med varandra?” 

binationer. Det innebär också att deltagare i en kunskaps-
allians säkert kan ha olika intressen. Det viktiga blir då att 
identifiera samarbetets gemensamma yta, där vi kan lära 
av varandras befintliga kunskaper men också tillsammans 
skapa ny kunskap. Kanske ska det betraktas som kun-
skapsembryon vilka vi vara och en på sitt håll sen slutför, 
gör giltiga och får bedömda i våra olika sammanhang.

Kunskapsallianser kan handla om att tillsammans 
undersöka levnadsvillkoren i dagens Malmö. Eller så kan 
det handla om att tillsammans ta reda på vad det egent-
ligen finns för kunskap i dagens Malmö. En annan typ av 
kunskapsallians kan vara den där människor granskar 
varandras arbetsplatser. Det skulle också kunna vara 
elever som får undersöka varandras skolor. Allt detta tror 
jag kan göra Malmö till mer av en kvalitetskunskapsstad. 
Men den kunskap för en ny tid som då krävs är först av allt 
en genomtänkt kunskapssyn. •

mikael Stigendal är professor i 
sociologi vid malmö högskola 
och en av kommissionärerna 
i kommissionen för ett social 
hållbart malmö.

på senare tid har 
skolan varit mycket 
omdiskuterad, i takt 
med att kunskaps-
resultaten sjunkit. 
men faktakunskap 
är bara en del av 
den kunskap vi alla 
behöver. en del 
friskolor har valt pe-
dagogiska metoder 
som betonar andra 
typer av kunskaper 
och färdigheter.

foto helen johansson

platon med sin lärjunge aristoteles. 
aristoteles föddes år 384 före vår tid i 
grekland och räknas till en av de vik-
tigaste personerna inom västerländsk 
filosofi. Hans inflytande inom bland 
annat naturfilosofi, logik och etik har 
varit betydande. aristoteles tankar har 
fortfarande stort inflytande inom den 
akademiska världen, men hade sin 
höjdpunkt under medeltiden. 

källa: filosofilexikonet och wikipedia. foto: 
wikimedia commons




 

Sida 10  Magasin Nic 

m
a

mm
t

aa
 &

 m
ö

mm
töö ett n

 
eeVärldsHuS 

mARiLú

Världshus Marilú är en lunchrestaurang  
med kafé och eget bageri.  
Här kan du äta mat eller ta en fika. Vi 
lagar och serverar mat med hänsyn till 
människor, djur och jord. Kom och prova 
själv!

Vi finns i den fantastiska inglasade foajén 
till nyrenoverade Sofielunds Folkets hus.

Ibland har vi också öppet på kvällarna, 
håll utkik! Läs mer på www.marilu.se eller 
kom förbi!

Vegetariskt och veganskt finns alltid. Specialkost till de som 
har allergier eller intoleranser kan förbeställas.

KaFéetS
ÖppettIder:
8.00–20.00
Lunch 11.30-14.00

adreSS:
Sofielunds Folkets hus
rolfsgatan 16
214 34 Malmö
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NIC-mannekäng # 1 NIC-mannekäng # 2

CHris Valdemar oCH 
JulIa davIdSSoN 

vad är kunskap för er?
Chris: − Allmänbildning, 
typ. Klokhet. Kunskap 
innebär utbildning förstås 
men också livserfarenhet.
Julia: − Det kan vara 
lite olika saker, som 
erfarenheter och vad man 
gått igenom som man 
sedan kan använda sig 
av. Det är väldigt brett.

tycker ni att kunskap och 
utbildning är viktigt för 
samhällsutvecklingen?
Julia: − Ja, det tycker 
jag. när man går i skolan 
träffar man vänner och lär 
sig mycket. att utveckla 
samhället börjar där.
Chris: − Självklart är det 
viktigt för att samhället ska 
gå framåt. Utbildning på 
alla områden är viktigt, till 
exempel inom medicin, 
polis och rättsväsende.

vilken kunskap tror 
ni kommer att vara 
viktig i framtiden?
Chris: − Det är viktigt att se 
hur vi människor påverkar 
miljön och även hur vi 
beter oss mot varandra. 
Jag tror empati är en 
nödvändig kunskap, 
istället för att människor ska 
vara så själviska. egoism 
funkar inte i längden.
julia: – jag tror det är 
viktigt att lära sig att 
prata öppet om saker 
och ting, att rätta till fel 
genom att prata. Inte att 
man ska ta för sig och 
köra över alla andra.

vad för slags kunskap är 
viktig för er, som ni inte 
fått via skolbänken?
Chris: − Livskunskap som 
man fått av personliga 
erfarenheter. och även so-
cialt samspel och empati. 
sådana saker måste man 
uppleva för att lära sig.
Julia: − Saker som jag har 
gått igenom har stärkt 
mig mycket som person.

leIf carlSSoN 

vad är kunskap för dig?
– Kunskap är… hur ska man säga? 
Det är vetande. något man måste 
ha. något som breddar livet för en. 
man får större tolerans. om man inte 
gått i skolan tror jag att man lättare 
bär på en grogrund till brottslighet 
och terrorism.  Och jag tror okunskap 
är grunden till främlingsfientlighet.   

tycker du att kunskap och utbildning 
är viktigt för samhällsutvecklingen?
– ja, absolut. Det är grundbulten i 
samhället. om inte medborgarna 
är medvetna i ett samhälle, är det 
lättare att de blir diktaturer. om ex-
empelvis nordkoreaner fått möjlighet 
att veta mer om världen, tror jag inte 
de hade fortsatt leva i en diktatur.  

vilken kunskap tror du kommer 
att vara viktig i framtiden?
– jag tror det är viktigt att folk får 
mer kunskap om andra människor 
och deras beteenden. jag har 
rest i de flesta världsdelar och sett 
att brottslighet och terrorism gror 
med okunskap. Även i Sverige har 
vi många grupper som inte förstår 
varandra. Den misshandel som 
skedde nyligen här i malmö mot 
en pappa som promenerade med 
sin son, måste bero på okunskap.
Jag tycker alla grupperingar måste 
få mer kunskap om varandra, vi som 
bott här länge, likväl som nyan-
lända. jag tycker också vi måste 
värna alla barns rätt att gå i skolan. 
Sedan måste vi öka vår kunskap 
om miljön. ”vi äger inte naturen, vi 
lånar den av våra barn” – det är ett 
talesätt bland indianer i amazonas 
som vi kan lära oss mycket av.  

vad för slags kunskap är viktig för 
dig, som du inte fått via skolbänken?
– Det verkliga livet! Det mesta. 
jag slutade skolan 1963-64. min 
kunskap har kommit den hårda 
vägen. Det mesta har jag lärt mig 
genom att arbeta på sjön och har 
seglat i de flesta länder. Jag kan 
tyska, filippinska (tagalov), spanska 
och engelska. Men kunskapen är 
annorlunda idag mot när jag var 
yngre. samhället förändras, nu kan 
man inte gå till sjöss utan utbildning 
först. Nu är jag pensionär och har 
lärt mig om aktier för att gå runt. 
Pensionen klarar jag mig inte på.

mannekängintervjuare karol ina jeppson  foto jenny l junggren
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workshop: sofIeluNdsforum

Malmö stad bör se till att skapa kunskapsallianser för att 
 minska klyftorna i samhället. Det menar malmökommissionen 
i sin slutrapport. Men vad är det för kunskap som avses?  
Och vilka ska ingå i allianserna? Magasin NIC söker svaren.
 text & foto stefan karlsson

I området Sofielund i Mal-
mö pågår flera processer 
där civil samhället samar-
betar med forskarvärlden. 
Ett av dessa samarbeten är 

nätverket Ett enat Malmö, ett annat 
Sofielundsforum. Initiativtagare till 
det senare är Glokala folkhögskolans 
rektor Håkan Larsson. Han inleder en 
workshop med titeln ”Strategier för 
att bygga kunskapsallianser”:

– Det här är egentligen en avslutande 
aktivitet i ett ESF-projekt som heter 
Folkhögskola 2.0. Man har folkhögsko-
lorna emellan jobbat med kunskapsut-
veckling på olika sätt. Vi vill sprida vårt 
engagemang in i Malmö kommissionen 
och de kommande kunskapsallianserna.

Den förhärskande kvantitets
kunskapen

Vilken kunskap är det som avses 
och vilka ska ingå i allianserna? Mika-
el Stigendal, professor i sociologi vid 
Malmö högskola, är inbjuden för att 
reda ut begreppen. Det hundratalet 
personer som sökt sig till Sofielunds-
skolans aula får till att börja med höra 
Mikael presentera sin syn på kunskap. 
Han anser det vara viktigt att vi alla 

deltar i processen att ta fram en ny 
sorts kunskap – kvalitetskunskap – till 
skillnad mot den kvantitetskunskap 
som är förhärskande inom utbild-
ningsväsendet idag.

Kvalitetskunskap inom  
föreningslivet

Mikael visar bilder med hjälp av 
sin dator och förklarar att kvantitets-
kunskap likställer kunskap med fakta 
och gör kunskap till en fråga om kvan-
titeter. Kvalitetskunskap däremot går 
tillbaka till den syn på kunskap som 
Aristoteles formulerade och som in-
kluderar förutom fakta och förståelse 

även färdighet och förtrogenhet.
– Kvalitetskunskapen lever och fro-

das på till exempel biblioteken, men 
även på Sofielunds Folkets hus och 
Drömmarnas hus, säger Mikael.

Malmö som kunskapsstad
Malmö har på senare år börjat kall-

las för en kunskapsstad. Mikael menar 
att det handlar om kvantitetskunskap 
och visar en lista med nio punkter 
som kan förvandla staden till en kvali-
tetskunskapsstad. En av dem handlar 
om att långtidssatsa på kunskapsalli-
anser utifrån en kvalitetskunskapssyn.

Kunskapsallianser ska  
minska klyftorna

Mikaels tankar finns represente-
rade i Malmökommissionens slut-
rapport, som han även har varit en 
av huvudförfattarna till. Rapporten 
mynnar ut i två övergripande rekom-
mendationer. För det första föreslås 
att Malmö stad ”etablerar en social 
investeringspolitik som kan utjämna 
skillnaderna i levnadsvillkor och göra 
samhällssystemen mer jämlika”. Det 
svarar på frågan vad som bör göras.

Den andra rekommendationen 

handlar om hur det ska genomföras 
i praktiken. Där menar kommissio-
nen att de processer som samhälls-
systemen ingår i måste förändras 

”genom skapandet av kunskapsal-
lianser, jämlika samarbeten mellan 
forskare och intressenter från till 
exempel förvaltning, föreningsliv 
och näringsliv, och en demokratise-
ring av styrningen”.

Diskussionsgrupper diskute
rar kunskapsallianser

Mikael avslutar sin presentation 
med att dela in de församlade – som 
kommer från olika håll inom framfö-
rallt föreningslivet – i grupper och ber 
dem att diskutera tillsammans. Frå-
gorna handlar om hur en kunskapsal-
lians skulle kunna se ut och vilka krav 
som ska ställas på deltagarna och pro-
cessen. Under tiden passar Magasin 
NIC på att ställa frågor till Mikael.

Är kunskapsallianser ett nytt 
påfund?

– Det har alltid funnits konstellatio-
ner där människor med olika kunska-
per samarbetat. Förr var det kanske 
kopplat till folkrörelsernas framväxt, 
ABF och liknande. De senaste decen-
nierna har samhället blivit mer upp-
delat och specialiserat. Dessutom har 
man kommit att betrakta vissa kun-
skaper som mer värda än andra, fram-
förallt de som går att kvantifiera.

–  Så själva innebörden i begreppet 
är inte ny, men termen eller etiket-
ten är det. Vi i Malmökommissionen 
tycker det är en bra term, för allians 
är något man förknippar med samver-
kan mellan människor eller aktörer på 
lika villkor. Därmed erkänner man att 
det finns flera olika kunskaper.

Vad är egentligen den bakomliggan-
de tanken med kunskapsallianser?

–  Att företrädare för de olika kun-
skaperna ska samarbeta i en utveck-

ling av ny kunskap, en gemensam ut-
veckling.

Hur ska det gå till att ta fram 
kunskapen och hur ska man kunna 
använda sig av den?

–  Det finns ett stort behov av kun-
skap om klyftorna i samhället – ojäm-
likheten. Istället för att anlita enbart 
forskare kan man tillsätta kunskaps-
allianser där även kommunanställda 
och folk från civilsamhället, som har 
en koppling till frågorna, ingår.

–  När man är med och arbetar ut-
vecklar man sin egen kunskap och kan 
ta med den in i sin egen organisation. 
Tanken är att de olika kunskapsintres-
sen som finns ska bli tillgodosedda 
var för sig, fast i ett sammanhang. För 
forskarna är det kanske viktigt att det 
slutar med en rapport, men det är det 
säkert inte för andra.

Har du några tankar kring hur det 
ska organiseras eller komma till 
konkret uttryck?

–  Då får man anknyta till det som 
redan görs i staden. Ett ställe som So-
fielunds Folkets hus är såklart viktigt. 
Man skulle kunna bygga upp ett nät-
verk av noder i staden där det finns ett 
intresse av att vara med i sådana här 
processer, och utgå från det.

Hur ser du på civilsamhällets roll 
när det gäller kunskapsallianser?

–  Det finns jättemycket kunskap 
i civilsamhället som är viktig att ha 
med i sådana här sammanhang. Det 
finns mycket kunskap om områden i 
staden och människorna som bor där.

Mer än vad som finns på andra håll?

– Ja, säkert. Jag tror att man närmar 
sig människor på ett annat sätt. Man 
har inget myndighetsuppdrag och där-
för ingen anledning eller skyldighet att 
sätta press på människor. Man kan mer 
vara en stöttare och möjliggörare. Jag 
tror det för med sig andra erfarenheter 
som leder till andra kunskaper.

Malmökommissionen har presen-
terat sitt arbete och kommunen 
är positivt inställd. Kommer de ta 
något initiativ till att skapa sådana 
här kunskapsallianser?

– Det får vi se, och hoppas på. Slut-
rapporten är ute på remissrunda som 
ska vara klar i september eller oktober. 
Den tror jag kommer att vara avgöran-
de för hur kommunen agerar.

Redaktionsgrupp jobbar  
vidare

När diskussionstimmen är slut pre-
senterar grupperna vad de kommit 
fram till. En redaktionsgrupp kommer 
att jobba vidare med materialet utifrån 
deltagarnas synpunkter. Magasin NIC 
kommer att följa upp resultatet. •

”Jag tror att man närmar sig männi
skor på ett annat sätt. Man har inget 
myndighetsuppdrag och därför  ingen 
anledning eller skyldighet att  sätta 
press på människor. Man kan mer 
vara en stöttare och möjliggörare.”

”Kvalitets
kunskapen 
lever och 
frodas på 
till exem
pel biblio
teken, men 
även på 
Sofielunds 
Folkets 
hus och 
Drömmar
nas hus.”

kunskaps-
spridning i 
alliansform

i sofielundsskolans aula presenterades 
förslag på hur malmö ska kunna bli en 
kvalitets kunskapsstad.

Workshopen avslutades med att deltagarna diskuterade frågor som rör kunskaps-
allianser. vad skulle en sådan allians kunna handla om? vilka kunskaper behöver 
vara företrädda och vilka krav ska ställas på deltagarna och processen?

Sociologi-
professorn mikael 
Stigendal ledde 
workshopen som 
syftar till att börja 
bildandet av kun-
skapsallianser.

Ny metod tar sikte på malmös sociala klyftor




 

Sida 16  Magasin Nic 
 

Sida 17  Magasin Nic 

het kräver därför ökad delaktighet och medskapande 
av de som bor, vistas och arbetar i staden. Samhällen 
rör sig också gradvis från en mer hierarkisk form av 
samhällsstyrning in i en nätverksstyrning som bygger 
just på nätverkande, partnerskap och samverkan mel-
lan en mängd olika aktörer. 

– Utmaningen ligger i att hitta nya former för del-
aktighet och demokratiskt inflytande som komplet-
terar den representativa demokratin och gör detta 
nätverkssamarbete och partnerskapet inkluderan-
de och inte bara till en politisk arena för domine-
rande maktintressen. 

Vilka är drivkrafterna bakom utvecklingen?

– Den ungerske antropologen Karl Polanyi 
visade ur ett historiskt perspektiv på 
marknadsekonomins inneboende behov av 
expansion och utbredning. Han pratade 
om förstärkt kommodifiering, alltså 
att alltmer av materiella nyttigheter 
betraktades som varor som bjuds ut 
på en marknad. För att hantera den 
nuvarande ekonomiska krisen 

deN glokala stadeN

G
öteborgaren Hans Abrahamsson har under 
ett par år haft en gästprofessur vid Malmö 
Högskola med inriktning just på att 
analysera globaliseringens lokala avtryck i 
vår stad. Han har mött såväl forskare som 
företrädare för civilsamhället som poli-

tiker och aktivister. På uppdrag av Malmökommissionen 
formulerade han sin analys och sina slutsatser om stadens 
utveckling i diskussionsunderlaget ”Städer som nav för 
en hållbar samhällsutveckling eller slagfält för sociala 
konflikter?”

Bokmässan i Göteborg skulle med lite fantasi kunna 
vara en symbol för den moderna staden i västvärlden: en 
till synes kaotisk arena för möjliga möten, kommersiell 
kreativitet, alternativ aktivism, folkrörelser och folk-
bildare. Samtidigt skymtar, om man vågar se, en tydlig 
skiktning, samma skiktning som tycks prägla delar av sam-
hällsutvecklingen. I en ögonblicksbild utanför den monter 
jag själv arbetar i ser jag vit medelklass välla fram för att 
aktivt delta i utbudet medan svart underklass stressar runt 
för att tömma avfallskorgarna.

Stämmer min ögonblicksbild? I en paus lyckas jag, 
telefonledes, diskutera urbanisering och utmaningar med 
Hans Abrahamsson. Samtalet ger mig chansen skapa ny 
kunskap och se lite tydligare vad mässans kaos speglar, 
från kommodifiering via möten till behov och möjlighe-
ter. Inte minst för civilsamhället och folkbildningen. Här 
följer vårt samtal.

Hans, många sociologer har beskrivit den samhälls-
förändring vi nu går igenom som en övergång från 
nationalstat till nätverkssamhälle. Hur skulle du vilja 
beskriva den utvecklingen?

– Vi står inför den största samhällsomdaningen i mänsk-
lighetens moderna historia! Jag menar att tre processer 
samverkar och gör att nationalstaternas gränser luckras 
upp och att dess institutioner får en ny funktion. Dessa 
är: globalisering med ökad rörlighet och ökade kontakty-
tor; transnationell migration där människor med hjälp 
av internet och Skype har sitt vardagsliv på flera platser 
samtidigt –och – en kraftigt tilltagande urbanisering, både 
i hastighet och i omfång.

– Den här omdaningen, just nu, i vår tid, medför också 
att samhällsproblemens komplexitet ökar.  Social hållbar-

Hållbart samhälle eller  
slagfält för sociala konflikter

”Vi står  
inför den 
största  
samhälls
omda
ningen i 
mänsklig
hetens  
moderna 
historia!”

vi lever i en värld där lokala och globala skeenden smälter 
samman i tid och rum. hur märker vi detta i malmö, och hur 
löser vi de sociala problem och konflikter som uppstår?   
hans abrahamsson är kritisk.

text hans abrahamsson & birgit ta göranson-i l is te

och skapa nya förutsättningar för expansion och tillväxt 
behöver produktion och försäljning av varor kompletteras 
med försäljning av tjänster som också, på samma sätt som 
varor, bjuds ut på en marknad. 

– Vad som händer nu är följdriktigt att staten drar sig 
tillbaka från det politiska rummet och att tjänster privati-
seras och kommodifieras. Processen beskrivs av den brit-
tiske kulturgeografen David Harvey som ”fråntagande av 
det allmänna”. Det här är ingen naturbunden process utan 
framdriven av politiska beslut byggda på den ideologiska 
övertygelsen om att marknadskrafter vet bäst 
och är mer effektiva. Denna ideologiska 
övertygelse har tagit sig admi-
nistrativa 

och förvaltningstekniska uttryck i olika former som vi i 
vardagligt tal kallar för ”new public management”.

All samhällsutveckling tycks innebära att nya konflik-
ter och sociala problem uppstår som måste lösas på den 
politiska arenan. Vilka konflikter och sociala problem 
måste vi lösa denna gång?

– När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet 
ökar det politiska utrymmet för städer och deras gränsö-
verskridande nätverk. Det är hit, till städer och nätverk, 
som den ekonomiska tillväxtens betingelser koncentreras. 
Det är också här många av de globala samhällsproblemen 
skapas och det är här de måste hanteras. 

– Städernas strävan efter att bli till ett nav i det fram-
växande globala produktionsnätverket och dra till 

sig nödvändiga globala flöden av kapital och 
arbetskraft medför stora behov av 

Hans abrahams-
son är freds- och 
utvecklingsforska-
re vid göteborgs 
universitet och 
gästprofessor vid 
globala politiska 
studier på malmö 
högskola.birgitta 
göranson-Iliste är 
projektledare på 
glokala
folkbildnings-
föreningen.
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nya investeringar i fysisk, social och kulturell infrastruk-
tur. Men det är svårt att genomföra eftersom det har ska-
pats ett besvärande finansieringsgap där vi har ett minskat 
skatteunderlag och förändrade försörjningskvoter (allt 
färre skall försörja alltfler) kombinerat med statens 
tillbakadragande och minskat statligt stöd. Många städer 
präglas samtidigt av en ojämn utveckling mellan olika 
sociala grupper, såväl vad gäller ekonomi som hälsa och 
andra förutsättningar. De globala produktionssystemen 
har behov av såväl högutbildad och högavlönad personal 
sida vid sida med lågutbildad och långavlönad. 

– Sammantaget gör detta att många städer står inför en 
situation då man – istället för att bygga ut välfärdssyste-
men för att rimligt hantera de utmaningar som samhälls-
omdaningen medför till följd av dessa finansieringsgap 

– ser sig tvingade att dra ner på välfärdstjänsterna. När en 
efter en av de offentliga moderna institutionerna läggs 
ner och inte längre når ut till människor tenderar det 
sociala kontraktet och det civila samhället att luckras 
upp. Människor bildar mindre gemenskapsgrupper (det 
som antropologer kallar för primärgrupper och polisen 
för gängbildningar) och försöker att bygga upp informella 
trygghets- och försörjningssystem på egen hand så gott 
det går. 

– Den här utvecklingen medför att många städer ham-
nar i ett spänningsfält mellan att å ena sidan utvecklas till 
ett konkurrenskraftigt nav i det globala produktionsnät-
verket och å den andra istället förvandlas till en arena för 
sociala konflikter.

Du har sagt att Malmö utgör ett intressant exempel på 
en ”glokaliserad utveckling”. På vilket sätt då?

– Malmö befinner sig, genom sitt geografiska läge och 
Öresunds bron, mitt i vindögat för den stora samhälls-
omdaning som präglar vår tid! Här flätas det lokala ihop 
med globala flöden av människor och kapital. Hur länge 
dessa olika flöden förblir i staden varierar. Malmö stad blir 
alltmer en stad där många människor befinner sig i transit. 
Mer än halva befolkningen har lämnat staden efter fem 
år och nya har tillkommit. De kommer från olika miljöer 
och med olika erfarenheter och bakgrund. Snart kommer 
50% av befolkningen att vara födda utomlands eller ha 
utrikesfödda föräldrar. 

– Forskningen visar att det är i liknande miljöer som 
kreativitet frodas och innovationer skapas. Men det är 
också i liknande miljöer som sociala spänningar lätt slår 
rot om det inte kan skapas sysselsättning, bostäder och 
förutsättningar för anständiga arbetsförhållanden och 
vardagsliv.

Vilka utmaningar står Malmö inför i den här samhälls-
utvecklingen?

– Strävan efter att bli till ett nav i de globala produk-
tionsnätverken medför en rad olika målkonflikter i 
förhållande till vad som den sociala hållbarheten och en 
förbättrad folkhälsa kräver. De här målkonflikterna kan 
inte undvikas men det är viktigt att de identifieras och 
hanteras. 

– Det handlar om att skapa en skola som kan ta sitt 
kompensatoriska ansvar och ge alla barn och unga som 
vistas i Malmö samma livschanser oavsett deras olika för-
utsättningar. Det handlar om att skapa arbetstillfällen och 
upprätthålla sysselsättningen också för de lågutbildade. 

Det handlar om att bygga bostäder som människor, inte 
minst unga vuxna, har råd med och som kan bryta med 
den segregation som nu präglar staden. Det handlar om 
att skapa förutsättningar för en social investeringspolitik 
som kan fungera som stötdämpare och jämna ut de in-
komst- och hälsoklyftor som följer med i globaliseringens 
spår. Framför allt handlar det om att skapa förutsättningar 
för att öka invånarnas politiska delaktighet. 

– Det civila samhällets rörelser och organisationer spe-
lar här en viktig roll, inte minst alla de som inte ingår i det 
klassiska svenska föreningslivet med sina krav på stadgar, 
medlemsregister och protokoll utan arbetar under be-
tydligt mer lösa och flyktiga nätverksformer. En utvidgad 
form av invånardialog är nödvändig, och den bör ha makt 
och resurser för att människor som deltar skall känna det 
meningsfullt och att de gör skillnad. Att komplettera de 
sociala investeringsfonderna med någon form av delta-
gande-budget, där invånarna får vara med och besluta 
om fondernas användning, är också viktigt. Det finns bra 
exempel från Porto Alegre i Brasilien och New York i USA 
på hur sådana former kan utvecklas.

Kommer Malmökommissionens förslag att leda i rätt 
riktning?

– Jag är väldigt orolig för att Malmökommissionens 
arbete, genom sin höga abstraktionsnivå och brist på 
konkretion blir till ytterligare en hyllvärmare. Arbetet 
tycks mig bygga alldeles för mycket på att sammanställa 
den kunskap och statistik som redan finns och mindre att 
rusta för den värld som står för dörren. Två av de punkter 
som ingick i kommissionens uppdrag behandlas överhu-
vud taget inte, enligt vad jag kan se, i slutrapporten: 

– Det handlar för det första om bristen på analys av 
stadens socio-ekonomiska förutsättningar i en värld i 
förändring. Vilken är Malmös plats i regionen Skåne, i 
Öresundsregionen och i världen? Hur ser framtidens pro-
duktions- och tillväxtbetingelser ut? Vilka demografiska 
utmaningar står staden inför? Och hur inverkar dessa 
kombinerade faktorer på aktuella finansieringsmodeller 
för den välfärd som kan tänkas komma tillrätta med de 
ökande hälsoklyftorna? Här borde kommissionen tagit 
till vara och uppdaterat de levnadsundersökningar som 
staden så lovordat genomfört vid tidigare tillfällen.

– Till detta kommer, för det andra, bristen i att inte 
ha identifierat och analyserat de målkonflikter som vi 
pratade om inledningsvis. Alltså målkonflikter mellan den 

ekonomiska tillväxtens krav och de krav som den sociala 
hållbarheten ställer. Målkonflikter som inte kan undvikas 
men som måste synliggöras och hanteras.

– Det är vikten av att identifiera och hantera de här 
målkonflikterna som till sist leder mig in på frågan om hur 
kommissionens tänker sig att den nödvändiga föränd-
ringen ska komma till stånd och det resonemang som i 
detta sammanhang förs om vad kommissionen kallar för 
kunskapsallianser. 

– Först måste jag få betona hur viktigt det är att kom-
binera teoretisk kunskap med erfarenhetsbaserad. Redan 
den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci talade 
på sin tid i termer om organiskt intellektuella som levde i 
verkligheten, delade vanliga invånares vardagsbekymmer 
och försökte se hur den teoretiskt förankrade eller erfa-
renhetsbaserade kunskapen skulle kunna komma till bäst 
användning för att bidra till önskvärd samhällsförändring 
och därmed göra skillnad. Här kan kunskapsallianser 
spela en viktig roll och akademin få en förstärkt förmåga 
både att påvisa målkonflikter och att producera samhälls-
relevant kunskap om hur de skulle kunna hanteras. Men 
detta sagt så är kommissionens oproblematiska syn på 
Kunskapsallianser bekymmersam, tycker jag.

– Enligt vad jag kan förstå riskerar kunskapsallianser 
att i praktiken komma att bestå av en alltför exklusiv krets 
av välutbildade och väletablerade Malmöbor. Risken för 
att inte nå ut till och införliva marginaliserade befolk-
ningsgrupper och de olika sociala rörelser som finns ”där 
ute” är överhängande. Tvärtemot kommissionens avsikter 
menar jag att kunskapsallianser därför kan medföra att 
innanförskapet liksom rådande maktstrukturer förstärks. 
Det här är faror som kommissionen borde uppmärksam-
mat och diskuterat. 

– Personligen hade jag hellre sett att kommissionen 
ägnat betydligt mer utrymme till att, som vi tidigare varit 
inne på, diskutera den roll som det civila samhället och 
dess sociala rörelser kan spela för minskade hälsoklyftor 
och en socialt hållbar samhällsutveckling. Det gäller också 
frågan om vad det offentliga, och inte minst folkbildning-
en, skulle kunna tänkas bidra med för att underlätta och 
förstärka en sådan framtida roll. •

”När staten drar sig tillbaka från det politiska rum
met ökar det politiska utrymmet för städer och de
ras gränsöverskridande nätverk. Det är hit, till stä
der och nätverk, som den ekonomiska tillväxtens 
betingelser koncentreras. Det är också här många 
av de globala samhällsproblemen skapas och det 
är här de måste hanteras. ”
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möte med kaospIloter

den grundläggande idén 
bakom att förena den 
danska utbildningen med 
en svensk högskola var 
att skapa en gemensam 
startutbildning för världen 
i en föränderlig stad som 
malmö. 

Drygt 30 studenter valdes ut till att 
ingå i den första årskullen i en utbild-

ning som var tänkt att hållas kontinu-
erligt. Men efter något år beslöt hög-
skolan att lägga ner satsningen. 

Den problematik som uppstått 
kring finansiering och resurser ansågs 
för stor för att Malmö skulle kunna 
klara av satsningen. De studenter som 
antagits fick dock chans att gå klart 
den treåriga högskoleutbildningen. 

 
utbildningen präglades av att det 
bland studenterna saknades förståel-

se fullt ut för situationen, menar Inge-
mar Pettersson, själv en av eleverna 
och idag grundare och vd för Kvittar 
AB.

– Många kände sig övergivna och 
rådlösa utan riktigt stöd i någon 
större utsträckning, från något håll. 
En reflektion är dock att det kanske 
var precis den accelerator som fick 
oss studenter att generera extra stor 
meningsskapande kompetens, och 
i mångt och mycket ta ett betydligt 

nu ännu mera 
en utbildning 
för framtiden

större ansvar för vår egen utbildning 
och utveckling än vad som kanske an-
nars hade skett. 

ett av kaospiloternas fundament 
är att skapa förmåga att hantera en 
kaotisk situation och lära sig att ”stå i 
stormens öga och ändå kunna navige-
ra framåt”, enligt Ingemar Pettersson.

–  Bland dem som genomförde sin 
utbildning finner vi en imponerande 
lista av medvetna aktörer som samtli-
ga befinner sig i starka roller runt om-
kring oss. Vissa har gått sin egen väg 
och på egen hand skapat innovationer 
som både resulterat i nya arbetstillfäl-
len och nya värden för vår värld. 

Andra arbetar som ”förändringsa-
genter” inom organisationer, där de 
utifrån sig själva bidrar till att förändra 
företags strategier och verksamheter. 

Med tanke på den framgång som 
den första årskullens studenter haft 

tycker  Ingemar Pettersson att det är 
synd att utbildningssatsningen inte 
kunde fortsätta och utvecklas. 

–  Vid skrivandets stund hade i så 
fall fyra ytterligare kullar av potenti-
ellt aktiva förändringsnavigatörer va-
rit utbildade. Det är en inspirerande 
tanke vad en så stark grupp skulle 
kunna sätta för avtryck på en stad och 
region som Malmö och Öresund.

När efterfrågan på alternativa ut-
bildningar – som just utvecklar både 
individer, idéer och städer – är större 
än någonsin, blir en utbildning som 
Kaospiloterna allt viktigare, enligt 
Ingemar Pettersson.

– När ser en ny utbildningssatsning 
byggd på denna pedagogik sin gryning 
i Malmö? Och vem tar ansvar för att 
ge Malmö och vår region en ny utbild-
ning för världen?
 

”Bland dem som genomförde sin  
utbildning finner vi en imponerande 
lista av medvetna aktörer som  
samtliga befinner sig i starka roller 
runt omkring oss.”

2006 startade danska kaospilotutbildningen 
ett program med Malmö högskola. Men efter 
bara något år lades den ner. vad hände och 
vad hände med deltagarna? Två före detta 
elever ger sitt perspektiv.

text håkan larsson & ingemar pettersson

foto kaospiloterna




 

Sida 22  Magasin Nic 
 

Sida 23  Magasin Nic 

så gick det sedan
Några av studenterna från kaospilotutbildningen vid 
malmö högskola är idag:
grundare och vD för Qnekt aB 
grundare och vD för kvittar aB 
Produktionsledare på Good Old AB
Technical Development & Implementation Manager 
på Warner Music
grundare till jämfota - normkritisk utbildning och orga-
nisationsutveckling
generalsekreterare för lsu - the national council of 
youth organisations. 
Projektkoordinator malmö stads miljöförvaltning 
Project manager på Spotify 
Project manager på Actionist 
Projektledare på Kabona AB 
Projekt manager på Hyper Island Stockholm 
growth unit manager at amnasty international mexico 
sustanibillity manager and country manager assistent 
at ikea retail netherlands. 
Driftchef på APLACE 
Utgivningsansvarig redaktör på BTJ Förlag
Projektledare ngo 
grundare till hästbackens saluhall och Bar 
grundare gryningsbarnen 
Grundare av Spawna

Antagningen till Kaospiloterna är bland det mest 
intensiva jag någonsin gjort. I två dagar pågick olika 
gruppövningar i vilka jag skulle lösa uppgifter tillsam-
mans med människor jag aldrig förr träffat, utföra upp-
drag åt kunder jag aldrig hört talas om, och hela tiden 
reflektera över hur jag kände inför alltihop. Jag var helt 
utmattad efteråt, och minns att jag tänkte att om det 
skulle fortsätta så hela tiden kommer jag att vara en 
superhjälte om tre år.

Det första året jobbade vi med att fylla vår så kallade 
verktygslåda med olika metoder för projektledning, 
processledning, kreativitet och coachning. Pedagogiken 
byggde på att vi skulle lära oss av att göra vilket ledde 
till att vi jämt hade olika projekt på gång. Andra året 
fokuserade mer ingående på processledning: att pla-
nera och leda workshopar för externa kunder. På våren 
hade vi också till uppgift att vara på vad som kallades 
en outpost. Det blev en förflyttning av utbildningen till 
Indien för att testa våra färdigheter i en annan kulturell 
kontext. Entreprenörskap låg i fokus det tredje året. 
Vi hade föreläsningar om bland annat vad kreativa 
egenföretagare kan tänkas behöva veta, till exempel hur 
du säljer din idé till en viktig person du råkar hamna i 
en hiss med, hur du utvecklar hobbier till affärsidéer 
eller löser konflikter inom ett litet företag. Som avslut-
ning gjorde vi stora examensprojekt två och två. Vi 
balanserade mellan krav på att skapa praktiska resultat 
och på att koppla vårt arbete till en forskningsfråga. Jag 

tror de allra flesta prioriterade det första kravet i den 
balansakten. 
Pedagogiken på Kaospiloterna, det experimentella lä-
randet, byggde på att vi skulle testa metoderna vi lärde 
oss. Vi skulle använda dem och därefter reflektera. 
Verktygslådan med praktisk kunskap baserades på er-
farenhet från tjugo års kaospilotarbete, snarare än aka-
demisk teori. Lärandemålen var inte bara färdigheter 
vi skulle bemästra, utan också personliga egenskaper vi 
skulle odla. Gränsen mellan det professionella och det 
privata tänjdes. Viljan att förändra uppmuntrades, men 
hade ett individperspektiv. ”Be the change you want 
to see” och ”do it yourself”, det var mentaliteten jag 
upplevde låg i förgrunden. Vi fostrades i ett entrepre-
nörskapsideal. 

I sin bok “Lyckliga i alla sina dagar” talar Nina Björk 
om skillnaden mellan drömmar och utopier. Björk 
menar att drömmar är individuella, medan utopier är 
kollektiva. För mig var Kaospiloterna en utbildning som 
i första hand fokuserade på drömmar, men som aspi-
rerade att handla om utopier. Fem år senare ser jag nu 
många av metoderna och färdigheterna som jag lärde 
mig återkomma bland aktivister i politiska rörelser. Det 
märks att verktygslådan fungerar, och att redskapen för 
att hjälpa drömmar på traven i rätt sammanhang också 
kan bidra till utopier.
 /Tobias Abrahamsson, 

Kaospilot från Malmö högskola 

möte med kaospIloter
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reportage: rIo de jaNeIro

Allting började för sju år 
sedan. De två holländ-
ska dokumentärfilmar-
na Andreas Urhahn 
och Jeroen Koolhaas, 

mer kända som Haas&Hahn, ville 
starta ett kreativt projekt till stöd för 
utsatta invånare i kåkstaden Vila Cru-
zeiro. Då, år 2006, var Vila Cruzeiro 
hemvist till Rios största droggäng ”Red 
Command”. 

I dag är Haas&Hahns väggmål-
ning ”Boy With Kite” och ”Japanese 
River”, ett orientaliskt konstverk som 
flödar ner för en trappa, symboler för 
ett lokalsamhälle som medborgarna 
är stolta över.

– Vi ville skapa positiv uppmärk-
samhet och det var så Favela Painting-
projektet startade, förklarar Urhahn. 

Nu används konst som ett sätt att 
förändra perspektiven, och i det här 
fallet förvandla några av Rios farligas-
te områden till grogrunder för kreati-
vitet och framtidshopp. 

andreas urhahn berättar att efter 
framgångarna i Vila Cruzeiro gick 
Haas&Hahn vidare till kåkstaden 
Santa Marta. Det är den första favelan 
att ingå i projektet ”A Cidade Mara-
vilhosa” som betyder ”den magnifika 
staden”. 

Det är en intensiv statlig säker-
hetskampanj som inletts i kölvattnet 
av det faktum att Rio de Janeiro inom 
de närmaste åren kommer att stå värd 
för två av världens största sportevene-
mang: fotbolls-VM 2014 och OS 2016.

Byggnaderna i Santa Marta är på 
väg att bli ikoniska, spelandes i sam-
ma liga som kända Rio-sevärdheter 
som Jesusstatyn och Sockertoppen. 
Åtminstone om man ska tro Andreas 
Urhahn. Han har satt som mål att var-
enda en av de totalt 1 700 fasaderna i 
Santa Marta ska täckas av glada färger. 
En samling lokala konstnärer går nu 

från fasad till fasad och förgyller dem 
med de färger, mönster och motiv 
som husägaren föredrar. 

Andreas Urhahn ger också ett yt-
terligare perspektiv på det faktum att 
kåkstäderna inte är reglerade av sta-
ten, någonting som länge ansetts vara 
ett samhälleligt problem.

– Jag tycker tvärtom att det gör dem 
intressanta eftersom det innebär att 
de är totalt uppbyggda och underhåll-
na av invånarna själva. De är både ar-
kitektoniskt och urbant unika platser. 

en av de lokala konstnärer som är 
involverade i ”A Cidade Maravilhosa” 
är graffitimålaren Wark Roçinha, el-
ler Marcos Rodrigo Neves som han 
egentligen heter. 

Neves konstnärs-alterego är döpt 
efter Roçinha, den största favelan i 
hela Sydamerika. Han beskriver kåk-
stadens trånga gränder som sitt galleri,
�
� 

Ett långsiktig konstprojekt har förvandlat utsatta kåkstäder i 
rio de janeiro till stora målardukar. Det förändrar inte bara 
stadens utseende, utan också attityden hos dess invånare. 
Sakta men säkert gryr framtidshoppet. text l inda i l is te

konst i kåkstä  derna föder 
  framtidstro

”Jag tycker att det gör dem intressanta 
eftersom det innebär att de är totalt upp
byggda och underhållna av invånarna 
själva. De är både arkitektoniskt och  
urbant unika platser.”

praça cantão, en 
av rios kåkstäder, 
har förvandlats till 
en plats
som spritter av 
färg och liv. 
Stadens invånare 
är själva djupt 
involverade
i projektet och bi-
drar med att måla 
om husfasaderna.

foto gustavo neves
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roçinha är den största favelan 
i hela Sydamerika. Snart kom-
mer det också att vara den 
största urbana målarduken.

foto james r hugunin
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haNs edvard roos foto nacho doce
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och säger att konsten är människor-
nas, inte något som ska gömmas un-
dan bakom lyckta dörrar eller exklu-
siva utställningsplatser. Neves driver 
även en liten studio i Roçinha i vilken 
han säljer tavlor och t-shirts. 

– Men jag har jobbat så här nära 
befolkningen länge, även innan ”A 
Cidade Maravilhosa”, eftersom det är 
viktigt att ge unga människor alterna-
tiv. Konst och kultur är ett bra vapen 
mot våld och droger. Och favelas är 
fantastiskt kreativa miljöer, se bara 
hur visuellt det är!

flera kåkstäder hotas i dag av riv-
ning på grund av ovan nämnda sporte-
venemang. En del politiker vill använ-
da centrala lägen till nybyggen, men 
kampen för Rios kåkstäder har blivit 
något av kampen för Rios själ. 

Konstprojekten underbygger den 
känslan genom att på ett positivt sätt 
blåsa rejält med liv i granngemenska-
pen. Många invånare, som redan se-
dan tidigare känner en stark koppling 
till områdena eftersom de vuxit upp 
här, och har sina vänner, sin familj 

och sitt arbete här, känner nu för för-
sta gången en stolthet även över sitt 
fysiska boende. Det har blivit vackert 
och själfullt. Det gör också kåkstäder-
na till rena turistattraktioner, vilket 
skapar internationell medvetenhet 
om både problemen och potentialen 
som finns i dem. 

– Uppmärksamheten som Favela 
Painting-projektet har fått har skapat 
en dialog som tidigare saknats, säger 
Andreas Urhahn. En dialog om hur 
livet i favelorna verkligen ser ut, bort-
om våld och fördomar. •

När kåkstädernas invånare involveras i konstprojekten stärks deras självförtorende och gemenskap. deras hem blir plötsligt inte bara ett tak över 
huvudet, utan en plats man är stolt över och vill bevara. foto nacho doce2

en viktig del av favela painting-projektet är att enga-
gera unga människor att vara med och påverka sin 
närmiljö. Haas&Hahn menar att det också kan vara ett 
av de bästa (och mest kostnadseffektiva) sätten att 
förändra omvärldens syn på rios slum, där så mycket 
som en femtedel av stadens invånare bor. 
 foto gustavo neves

”Konst och kultur är 
ett bra vapen mot våld 
och droger. Och favelas 
är fantastiskt kreativa 
 miljöer, se bara hur  
visuellt det är!”




 

Sida 32  Magasin Nic 
 

Sida 33  Magasin Nic 

NIC-mannekäng # 3 NIC-mannekäng # 4

aNNamIa olvmyr med 
SoNeN elmer olvmyr

vad är kunskap för dig?
– Kunskap är trygghet. 
Kunskap är också något 
väldigt roligt och inspirerande. 
Kunskap gör att man kan ta 
sig vidare och vill veta mer, 
vilket förstås beror på ämnet. 
Det öppnar upp till samtal. 
Även okunskap föder en 
nyfikenhet av att lära sig.

tycker du att kunskap och 
utbildning är viktigt för 
samhällsutvecklingen?
– ja, det tycker jag. men 
vissa saker behöver man 
inte någon skolutbildning 
för. ibland kan man ju vara 
lärling eller gå någon annan 
mer otraditionell utbildning. 
själv läser jag medie- och 
kommunikationsvetenskap på 
universitetet. jag tror att man 
får kunskap på många sätt, 
genom att lyssna på radio blir 
man till exempel mer allmän-
bildad. jag läser bloggar 
och får tankeställare. att föra 
samtal med människor utanför 
ens umgängeskrets är lärorikt.

vilken kunskap tror du kom-
mer att vara viktig i framtiden?
– Jag hoppas att kunskapen 
inom omsorg och om att ta 
hand om varandra bättre, 
växer. att värna skolan och 
att alla inser vikten av att vara 
stolta skattebetalare. men 
det är ju min åsikt om vad 
kunskap är! Och så behöver 
vi lära oss mer om miljön.

vad för slags kunskap är 
viktig för dig som du inte 
fått via skolbänken? 
– Att få barn till exempel. 
Sedan jag fick min son har jag 
insett att många klyschor är 
sanna… Från början är jag en 
karriärsmänniska, men genom 
att få barn har jag fått andra 
värderingar kring vad jag vill 
lägga min tid på. En annan 
livskunskap är när någon går 
bort. Det sätter livet på sin 
kant och lär en om allt möjligt 
– om både livet och döden.

Niklas WiHlborg 

vad är kunskap för dig?
− Kunskap är lärande. 
Nu går jag till exempel 
en kurs i HTML på 
jobbfabriken. Det ger 
mig kunskaper i att 
bygga hemsidor.

tycker du att kunskap 
och utbildning är 
viktigt för samhälls-
utvecklingen?
− Ja, jag tror utbildning 
är grunden för allt. Det 
finns ju vissa områden i 
malmö där människor 
är mer lågutbildade 
och där finns det mer 
problem. Jag har gått 
13 år i skolan, grundsko-
lan och gymnasiet och 
är nu långtidsarbetslös. 
nu utbildar jag mig 
för de nya tiderna via 
arbetsförmedlingen.

vilken kunskap tror 
du kommer att vara 
viktig i framtiden?
− Jag tror praktiska 
kunskaper är viktiga. 
Det är så många nu 
som går i pension som 
arbetar inom bygg- och 
livsmedelsbranscher. 
lastbilschaufförer 
behövs också. 

vad för slags kunskap 
är viktig för dig, 
som du inte fått via 
skolbänken?
− Livets skola med 
upp- och nergångar 
har lärt mig det mesta. 
så även om det sociala 
livet. nu tänker man 
bättre och friare. De 
sista fem åren har varit 
tuffa för mig, men jag 
har lärt mig mycket.

mannekängintervjuare karol ina jeppson  foto jenny l junggren
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INtervju: kerstIN larssoN

Den svenska skolan står 
inför stora utmaningar. 
Skolverkets lägesbe-
dömning för 2013 visar 
dystra resultat, där 

Sverige i internationella jämförelser 
utmärker sig som ett land där både 
kunskapsresultat och likvärdighet för-
sämrats under 2000-talet. Skillnader 
i resultat mellan olika skolor har ökat, 
och allra störst är de i storstäderna. 

Kommission för ett socialt håll-
bart Malmö har i sin slutrapport tagit 
upp skolan som en viktig bestäm-
ningsfaktor för hur Malmöborna mår, 
där utbildning kan överskrida sociala 
begränsningar och leda till god hälsa. 
Men i en individualiserad tid där sam-
hällsutvecklingen mer och mer går 
åt att det mesta ska vara individens 
eget ansvar, blir det allt svårare att 
hävda sig i skolmiljön. Många elever 
väljer helt enkelt att inte fullfölja sina 
studier. Vad beror det på?

vi har pratat med Kerstin Larsson, 
en av kommissionärerna, för att för-
söka ta reda på hur skolsituationen 
ser ut i Malmö idag.

– Det är ingen lätt fråga att svara på, 
säger hon. Det är fortfarande ingen 
som vet varför vissa elever hoppar 
av. Många ungdomar straffar ut sig ur 
skolan, beter sig illa på olika sätt, för 
att slippa vara där. Andra säger att ”det 
var ingen som såg mig. Ingen brydde 
sig om jag kom eller inte”. Varje läsår 
försvinner 1 000 elever från skolan 
och idag finns det runt 17 000 ungdo-
mar som står helt utanför skolsyste-
met, arbetsmarknad och praktik.      

Hur kan man motverka att ungdo-
mar hoppar av skolan i förtid?

– Man har märkt att betydelsen av 

kerstin larsson
Ålder: 68 år
bakgrund: kerstin har arbetat med skolfrågor inom malmö stad 
sedan 1972, som lärare, skolledare och chef för fou/utbildning. hon 
har lång erfarenhet av att kombinera forskning och praktik inom 
skolutveckling med fokus på hur fler barn och ungdomar ska nå 
målen i förskola och skola.
aktuell: en av kommissionärerna i kommission för ett socialt håll-
bart malmö 2011-2013.

relationerna i klassrummet – om de 
är bra – kan motverka väldigt många 
andra faktorer som är utstötande, 
som till exempel skoltrötthet. Det 
kallas relationell pedagogik och 
skapar bättre förutsättningar för att 
ta itu med till exempel en mobb-
ningssituation, som i sin tur leder till 
att eleven kanske inte lämnar skolan, 
utan väljer att stanna kvar. 

– Men det räcker förstås inte med 
att bara ha goda relationer i klass-
rummet, utan det är flera samver-
kande faktorer. Man måste framför 
allt ha kunskap om vad som gör 
att människor lär sig, vad som ger 
motivation. Det är ju viktigt att man 
vill lära sig. 

Vad finns det för alternativ för den 
som har hoppat av skolan?

– Det finns färre alternativ idag 
för den som hamnar utanför skolsys-
temet. Introduktionsprogrammen 
är endast ettåriga, och väldigt hårt 
styrda. Tidigare fanns det större fri-
het för det individuella programmet. 
I Malmö fanns förr Rädda barnens 
musikprojekt, där man både accepte-
rade och stimulerade ungdomarnas 
intresse och använde musiken som 
motivation. Idag överlåter man till 
andra instanser, typ folkhögskolor 
och liknande. 

– Det har varit en styrka i Sverige, 
jämfört med andra länder, att vi har 
uppmuntrat kreativitet, men idag har 
vi en situation där vi allt mer häm-
mar kreativiteten med hela den här 
mäthysterin. Jag trodde aldrig att vi 
skulle hamna där. Men ju mer kom-
plicerat ett samhälle blir, desto färre 
saker är det som kan mätas i rätt och 
fel egentligen. Det blir andra faktorer 
och andra förmågor som kan räknas.

kerstin berättar om hur skolsegre-
gationen idag är mycket värre än när 
hon började som lärare i början av 
1970-talet.

– Det fanns en hög grad av 
likvärdighet i det svenska skolsys-
temet under 70- och 80-talet. Men 
klassresenärerna har blivit färre idag. 
Klyftorna mellan de som har och de 
som inte har bara ökar och ökar. Det 
finns för lite förståelse för vad som 
skapar utanförskap och innan-
förskap och det sker för få natur-
liga möten mellan de som föds med 
silversked och de som måste kämpa. 
Ojämlikheterna ökar, som jag ser det. 

kerstin menar att det är svårt att ha 
visioner för framtidens utbildnings-
system.

– Det är lättare att ha drömmar. Jag 
inbillar mig fortfarande att vi ska få 
en lärandemiljö där man slutar prata 
om klassrum. Lika gärna som att man 
kan lära sig saker i en bok, kan man 
lära sig saker när man går på museum 
till exempel. Man kan lära sig saker 
genom att gå ut till ett företag och 
ställa frågor till de som jobbar där. 
Det skulle räcka med att man kunde 
uppvisa att man hade lärt sig något, 
sen skulle det inte spela så stor roll 
var man hade lärt sig det, om det var 
genom morfar eller farfar eller någon 
annanstans.

Kerstin påpekar att det finns vissa 
saker som man kanske lär sig bäst i en 
lugn miljö, som att lära sig läsa, men 
hon tycker att det är mycket man kan ta 
in på andra sätt än just i skolans lokaler. 

 – Att lära sig förstå samhället gör 
man kanske inte allra bäst i ett klass-
rum. Om man kunde börja med att 
bryta ner skolorna som de ser ut idag, 
de fysiska yttre ramarna. Istället för 

Hon drömmer om en annan skola
kerstin larsson är en tungviktare i malmös skolvärd. nyligen deltog hon 
som sakkunnig i malmökommissionen som tillsatts för att komma  
tillrätta med stadens ojämlika levnadsvillkor, där skolan spelar en av 
de viktigaste rollerna. efter 40 år inom skolan är hon luttrad och vill 
ogärna prata fler skolvisioner. Men hon har en dröm.

text johanna aspel in  foto  jenny l junggren

att ha stadsdelsbibliotek till exempel 
så har man ett bibliotek som är till 
för både barn och unga och gamla. 
Dessutom används skolmatsalen 
endast två timmar om dagen, det är 
lite slöseri tycker jag, så den miljön 
kunde ju användas till stadsdelscafé 
eller restaurang samtidigt, där alla 
kan umgås. 

– Någon sådan dröm har jag egent-
ligen – att skolans klassrumsunder-
visning skulle kunna brytas ner och 
inlärningen integreras med det övriga 
samhället istället . 

fotnot: Våren 2011 tillsattes en 
politiskt oberoende grupp med upp-
drag att arbeta fram strategier för 
att minska ojämlikheter i hälsa hos 
Malmös invånare; Kommission för ett 
socialt hållbart Malmö, även kallad 
Malmökommissionen. I mars 2013 
överlämnade de sin slutrapport till 
kommunstyrelsen.
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reportage: sofIeluNd ageNCy

onsdag förmiddag. 
klockan  närmar sig 10 
och det är lugnt i de ljusa 
 källarlokalerna på  
Jespers gatan 2b i malmö. 

Här ligger en del av Sofielund 
Agency vars verksamhet är inspirerad 
av de danska produktionsskolor som 
uppkom på 1980-talet och i vilka man 
kombinerar praktik med personlig ut-
veckling. 

Totalt ingår fyra olika verkstäder 
som ska ta tillvara på deltagarnas vilja 
och drivkraft liksom deras egen kun-
skap och kompetens. En av dem är en 
mediaverkstad, Media Agency, och 
här är Pontus Welander handledare. 

lokalerna delas med TV-Malmö och 
är fulla av ny teknik och utrustning för 
deltagarna att använda sig av. 

Pontus visar oss runt medan vi 
väntar på att deltagarna ska dyka upp. 
Före sommaren var 25 deltagare in-
skrivna på mediaverkstaden, men just 
nu är det bara sex. Det kan däremot 
ändras snabbt. Det är löpande intag så 
nya deltagare kan börja när som helst. 

Det är en utmaning för handledarna.
– Det är svårt att göra något i grupp, 

medger Pontus. Samtidigt kan det 
vara en fördel att de som kommit 
längre i sitt lärande kan hjälpa nya 
deltagare. Det utvecklar den egna lä-
randeprocessen och bidrar till ökat 
självförtroende.

under tre månader får deltagarna 
lära sig grunderna i rörlig media, hur 
man spelar in och redigerar. De får 
testa att stå både framför och bakom 
kameran. Det kan handla om att pro-

ducera reportage, spela in en musik-
video eller göra en kortfilm. 

Men det är inte bara teknisk kun-
skap som förmedlas på Sofielund 
Agency. Den viktigaste lärdomen är 
kanske framför allt den deltagarna får 
om sig själva. 

–  Kunskap är väldigt viktigt, för-
klarar Pontus. Men det behöver inte 
vara kunskapen att klippa eller spela 
in film, utan att kunna mer om sig 
själv och hur man fungerar när man 
gör olika saker. Då är media en bra 
språngbräda.

en timme senare är deltagarna på 
plats och ska spela in en sketch: ”Värl-
dens kortaste program”. 

23-årige Erik Walther är regissör 
och skådespelare i dagens produktion. 
Det är även han som skrivit manus. 
Marcus Grönberg och Ahmed Ha-
marshe, båda 21 år, agerar ljudtekni-
ker, redigerare och tekniska medhjäl-
pare. 

Erik tar plats i stolen framför en 
grön vägg. På datorn framför Mar-
cus ser det ut som att Erik sitter i en 
TV-studio. Greenscreen-tekniken är 

avbruten skolgång behöver inte 
innebära utanförskap. På sofielund 
agency i Malmö fokuserar man på 
individernas egna kunskaper och  
intressen för att nå en meningsfull 
och utvecklande sysselsättning.

text johanna aspel in   foto jenny l junggren  
& sof ielund agency

verkstäder fångar 
upp ungas talang 
och drivkraft

pontus Welander, handledare på media 
agency, tycker att media är en bra 
språngbräda för att lära sig mer om sig 
själv.

På sofielund agency kan 
du lära dig allt ifrån återvin-
ningsdesign till att spela in 
film, genomföra ett event eller 
förverkliga ett projekt. I fokus 
för alla fyra verkstäder står 
den personliga utvecklingen.
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densamma som används vid profes-
sionella filminspelningar med special-
effekter, och man använder sig av ett 
särskilt streamingprogram för att få 
fram bakgrunden. 

det är en stundtals lite rå, men hjärt-
lig jargong i studion. Det går att skoja 
om det mesta. 

Ahmed och Marcus berättar att de 
började på mediaverkstaden i våras, 
och att de båda förlängt sin tid. Erik 
hamnade på Sofielund Agency i juli av 
en slump sedan han varit tvungen att 
byta aktivitet från den jobbcoachning 
han tidigare gick under ett halvår. 

Det är första gången han jobbar 
med media och ser det mer som en 
hobby än ett potentiellt yrke, men han 
tycker att det är så roligt att han också 
valt att förlänga deltagandet.

– I framtiden skulle jag vilja jobba i 
butik som jag har erfarenhet från, el-
ler med böcker och TV-spel, berättar 
han.

i sofielund agencys verkstad som 
går under namnet Idé- och projekt 
Agency  får deltagare chans att för-
verkliga egna projekt och hjälp att 
bygga upp sitt självförtroende. Ge-
nom både fysiska och mentala övning-
ar är tanken att stärka hela individen. 

Ett fönster står öppet när peda-
gogen Georg Zyka och handledaren 
 Sofia Abu tar emot på verkstaden, och 
från Rolfsgatan silar gatuljuden in och 
bygger en varm ljudkuliss av bilar och 
människor. 

Georg förklarar att vad de försöker 
ge deltagarna är ny kunskap. Ny kun-
skap om sig själva men också om sam-
hället, så att de i framtiden ska kunna 
hitta sin väg och komma in i det där de 
bäst behövs. Sofia fyller i:

– Vi vill att den kunskap som finns 
inom oss ska värderas högre. Det finns 
väldigt många alternativ till hur man 
kan göra saker och ting, och inget be-
höver vara mer värt än någonting an-
nat. Det man känner och det man vill 
är rätt för en själv, även om det inte är 
rätt för någon annan. 

under vårt samtal kommer Abed 
Naffah in i verkstaden. Abed som 
snart fyller 23 är en av de för tillfället 
sex deltagarna. 

Han har precis färdigställt sitt CV 
och behöver skriva ut det för att kun-
na gå vidare med sitt jobbsökande. So-
fia lånar ut sin plats, och vi förflyttar 
oss till ett angränsande rum.

– Vi lär deltagarna att lyssna på sig 
själva och vara ärliga mot sig själva. 
På så sätt kan man fungera ihop med 
andra utan att det behöver bli några 
problem som det ofta kan bli när man 
ska göra saker tillsammans. 

Genom att träna på att ta på sig 
olika roller i grupper tvingas de utan-
för sin trygghetszon. Det bygger själv-
förtroende och sår frön för framtiden, 
menar Georg och Sofia.

Framtiden för Sofielund Agency är 
däremot inte alldeles ljus. Den sista 
juni år 2014 går projekttiden ut, men 
drömmen finns om en fortsatt verk-
samhet.

– Planen är att hitta ett sätt att fort-
sätta i någon form, säger Sofia. Gärna 
i samarbete med en del av dem som 
varit deltagare hos oss så att de fort-
sätter vara involverade. •

sara boHliN, 22
NIc träffar Sara under hennes tredje 
dag på mediaverkstaden. Sara har 
tidigare haft praktik på Svt:s barnpro-
gram Sommarlov, men det är första 
gången hon jobbar med mediateknik 
på det här sättet. Hon har även jobbat 
med kultur för lunds kommun och varit 
ungdomsreporter.
– Jag har övat på att stå väldigt mycket 
framför kameran, men nu är det dags 
att testa på vad man gör bakom i stäl-
let, säger hon. 

JoHaN sellgreN, 21, fråN VäxJö
– Jag började på mediaverkstaden i 
juni 2013.
Johan gick tidigare på jobbcoachning 
i Växjö, men flyttade sedan till malmö. 
Han fick reda på sofielund agency via 
arbetsförmedlingen.
– I  framtiden vill jag jobba med pro-
duktdesign inom media och göra logo-
typer. Jag har redan gjort en del loggor 
åt företag och designat skateboards.

sofielund agency 
Verkstadsprojekt som drivs av IRUC, Ideellt 
resurs- och utvecklingscentrum. 
verksamheten består av fyra verkstäder: me-
dia, redesign, event, idé och Projekt. Projektet 
finansieras med stöd från Europeiska Social-
fonden, malmö stad, arbetsförmedlingen och 
folkbildningsrådet. 
Den vänder sig till arbetslösa ungdomar mel-
lan 18 och 29 år, och projektet pågår till sista 
juni 2014. 
Sedan starten i september år 2012 har 54 pro-
cent av dem som deltagit gått vidare till jobb, 
utbildning eller annan aktivitet.

två deltagare i  
sofielund agency

”Vi vill att den kunskap som finns inom oss ska  
värderas högre. Det finns väldigt många alternativ 
till hur man kan göra saker och ting, och inget  
behöver vara mer värt än någonting annat.”

fotografering är en av många saker man får 
lära sig på media agency. Sara bohlin håller på 
med ett fotoprojekt och använder sig av en av 
årets nyheter på mediamarknaden...

...en hybrid av kamera och mobiltelefon. 
tack vare kamerans uppkoppling kan Sara 
dela sina bilder så fort hon tagit dem.
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INtervju: krIstINa perssoN

Med allt tätare mel-
lanrum kommer nya 
forskningsrön och 
rapporter om till-
ståndet för vår miljö 

– nu senast från FN:s klimat panel 
(IPCC) som ytterligare poängterar 
allvaret i situationen. Forskarna tycks 
vara överens om att temperaturen 
kommer att höjas så pass mycket att 
konsekvenserna kan bli ödesdigra för 
livet på vår planet. Frågan är vad vi 
kan göra, och varför det görs så lite?

kristina persson, före detta vice 
riksbankschef, nöjer sig inte med 
att fundera utan försöker också att 
agera; inte bara i klimatfrågan utan 
även i andra brännande globala frågor, 
såsom energiförsörjning, migration 
och världsekonomi. Hon har grundat 
tankesmedjan Global Utmaning som 
försöker hitta lösningar på de stora 
övergripande problem mänskligheten 
måste lösa.

Intresset för de stora frågorna 
började redan i tidig ålder. Som för 
många andra i hennes generation 
innebar 60-talet ett engagemang i 

politik och internationella frågor.
– Jag engagerade mig inte så mycket 

i samhället där jag bodde, utan i hur 
världen såg ut; om rättvisa, fattiga län-
der och fred på jorden. När jag sedan 
kom till finansdepartementet i början 
av 70-talet, och upptäckte att fokus 
inte låg på de stora frågorna utan mer 
på detaljer, blev jag överraskad.

– Jag har väl alltid trott och inbillat 
mig att man i det politiska systemet 

– i takt med att ödesfrågorna kring 
klimat, miljö och ekonomi har blivit 
mer uppenbara och att det ligger i 
Sveriges eget intresse – skulle för-
flytta fokus till de stora frågorna.

men så har inte blivit fallet, och 
Kristina ser flera förklaringar; de 
långsiktiga frågorna är ofta komplexa, 
men framförallt finns det en tendens 
att lägga över ansvaret på andra.

– En annan förklaring är att poli-
tikerna är övertaktiska; man tror att 
väljarna inte bryr sig. Man gör det 
man tror lönar sig för att bli omvald. 
En ännu tristare förklaring är att man 
kanske inte har några visioner och 
idéer om de långsiktiga frågorna.

vad gör då hennes tankesmedja – 
vilken är dess viktigaste uppgift?

– Det är att sätta ljuset på de 
viktiga långsiktiga frågorna som är 
otillräckligt uppmärksammade av det 
politiska systemet. Att analysera och 
pedagogiskt förklara hur problemen 
ser ut och hänger samman. Att upply-
sa både beslutsfattare och allmänhet. 
Det är en demokratisk nödvändighet 
så att även de som väljer beslutsfat-
tare har nödvändiga insikter. När vi 
riktar oss till beslutsfattare försöker 
vi formulera möjliga vägar att han-
tera problemen.

global utmaning samarbetar med 
andra tankesmedjor i Europa, men 
även med delar av näringslivet.

– När inte politiken levererar 
tillräckligt så är det kombinationen 
av civilsamhälle och näringsliv som 
kan göra skillnad. Tillsammans med 
forskningen kan vi påverka politi-
ken. Det har vi gjort i arbetsgruppen 
Nordic Action Group for Climate and 
Energy. Där har man tagit fram en 
strategi för omställning till ett fos-
silfritt samhälle.

Vi har tillräcklig kunskap, men fel fokus.  
Det är orsaken till varför vi ännu inte löst de 
globala ödesfrågorna, menar den före  
detta vice riksbankschefen kristina Persson. 
 

text stefan karlsson

”När inte politiken levererar till
räckligt så är det kombinationen 
av civilsamhälle och näringsliv 
som kan göra skillnad.”

en hållbar värld 
kräver ökad  
europeisk vilja 
och samarbete

kristina persson
Född i Östersund 1945 och utbildad civilekonom.
har suttit i riksdagen för socialdemokraterna under 
1990-talet samt i Europaparlamentet.
Landshövding i Jämtland 1995–2001.
vice riksbankschef 2001–2007.
grundare av tankesmedjan global utmaning  
och arbetande ordförande sedan 2007.
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tankesmedjan har delat in sin verk-
samhet i tre områden och man talar 
om tre ”hållbarheter”: ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet.

– I det sociala finns migrations- 
och integrationsproblematiken, 
arbetsmarknaden och ojämlikheten. 
Problemen där är resultatet av att det 
ekonomiska inte fungerar väl. Det 
är i skärningen mellan de här tre 
områdena som de viktiga frågorna 
finns och det är dem som vi försöker 
ägna oss åt.

Här har Europa en nyckelroll. 
Enligt Kristina måste Europa vara en 
stark aktör på världsarenan och bidra 
med lösningar.

– Så länge Europa är svagt och 
splittrat så är det svårt att ta det 
ansvaret. Där har Sverige en roll att 
spela, både för att Europas problem 
ska lösas och för att Europa tar glo-
balt ansvar.

kristina anser att vi idag har till-
räcklig kunskap för att kunna hantera 
situationen och att medvetenheten 
hos allmänheten är större än politiker 
ibland inbillar sig.

– När jag är ute och pratar om de 
här frågorna får jag starkt gensvar. 
Jag tror det är många som skulle 
tycka att det vore väldigt bra om 
politiker engagerar sig tydligare, och 
har genomtänkta idéer, om hur man 
ska hantera de här stora långsiktiga 
frågorna. Det är inte kunskap utan 
vilja som saknas.

global 
utmaning

tankesmedja som arbetar med 
analys av och opinionsbildning kring 

globala frågor.Grundades 2005.
tankesmedjan har delat in sin verksamhet 
i tre områden: ekonomi och Europa, energi 
och klimat, migration och arbetsmarknad.
arbetar tillsammans med civilsamhälle 
och näringsliv för att framförallt påverka 

politiska beslut.
strävar efter ett samhälle som är 

ekonomiskt, ekologiskt och  
socialt hållbart.

”Jag hoppas att det finns bättre  
beredskap och större internationell  
utblick hos dagens unga jämfört med 
min generation. Samtidigt tycker jag  
att värderingarna idag verkar vara mer  
individualistiska och kommersiellt 
präglade.”

professor alexander Swoboda, kristina persson och professor charles goodhart i 
samspråk om världsekonomins utmaningar. foto lasse skog / global utmaning

ett antal framstående akademiker 
var på plats när global utmaning 
anordnade seminariet Towards a Sus-
tainable Financial System i Stockholm 
– ett samarbete med london School 
of economics och svenska House of 
finance med stöd från riksbanken och 
vinnova. foto lasse skog 

– Vi vet tillräckligt om till exempel 
klimatuppvärmningen, hur samman-
hangen ser ut och vilka möjligheterna 
är att göra någonting. Det finns redan 
teknik, men inte alltid styrmedel 
för att kunna handla rätt. Det är till 
exempel för billigt att använda fossila 
bränslen. Så länge de bra alternativen 
är mycket dyrare kommer inte mark-
naden se till att de dåliga alternativen 
självdör.

Trots alla larmrapporter om 
tillståndet för miljön har miljö-
frågorna hamnat i skymundan på 
den politiska dagordningen. Hur kan 
det komma sig?

– Det är väl så att politikerna har 
prioriterat ner klimat- och miljöfrå-
gorna. Inför Köpenhamnsmötet (FN:s 
klimatkonferens i Köpenhamn 2009) 
var det mycket större intresse. Det 
har nog att göra med den ekonomiska 
krisen; jobben har puttat undan kli-
matfrågan. Men genom att investera 
kraftfullt i en omställning från fos-
silberoende till förnyelsebart skulle 
man också kunna skapa jobb.

enligt kristina persson vet vi 
tillräckligt om miljö- och klimatpro-
blemen och de lösningar som finns, 
men viljan att handla saknas. Mer 
konkreta och vardagsnära frågor 
så som privatekonomi och jobb får 
företräde i kölvattnet av finanskrisen 
2008. Men även försöken att styra 
upp den globala ekonomin, att få den 
mer stabil, stöter på problem.

– En uppfattning som förekommer 
är att det krävs en mycket värre kris 
för att det ska kunna bli bättre. Men 
risken med de stora kriserna är att 
de försätter världen i situationer som 
kan vara svåra att hantera. De sociala 
klyftorna och motsättningarna är 
redan djupa, men kan bli mycket 
värre. Vi behöver bara tänka tillbaka 
till 1930-talets Europa och vad som 
hände då.

– Ska man vara realistisk så har de 
kanske rätt. Ska man få till en global 
styrning – global governance – som 
balanserar den frisläppta globala 
ekonomin så behövs kanske en ännu 
större kris. Men att slå sig till ro 
med det tycker jag är fullständigt 
omoraliskt. Man måste agera som om 
det går ändå. Vi måste göra det vi kan 
för att påverka politiker och andra 
beslutsfattare i tid.

Vilken kunskap behöver dagens 
unga och kommande generationer 
ha för att komma tillrätta med de 
globala problemen?

– Jag hoppas att det finns bättre 
beredskap och större internationell 
utblick hos dagens unga jämfört med 
min generation. Samtidigt tycker jag 
att värderingarna idag verkar vara 
mer individualistiska och kommer-
siellt präglade. Man kanske inte ser 
hur sårbart samhället är och att det är 
viktigt att hålla ihop kollektivt. Man 
måste förstå hur viktigt det är att 
samarbeta.

– Internationellt utbyte och praktik 
är viktigt, liksom samspelet med 
världen utanför skolan. Det är viktigt 
för ökad förståelse av sammanhangen. 
Det är inte bara tekniska kunskaper 
som behövs utan man måste även 
förstå helheten. •
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utblICk: refleCt

–Att vi har lärt oss läsa 
och skriva är viktigt. 
Nu har vi kunnat 

skriva brev till dem som fortfarande 
är i Tanzania och bett dem komma 
tillbaka hem. Vi har personligen vitt-
nat om att det är fred. Vi har berättat 
om Reflect. Vi skriver att de inte bor-
de lyssna på rykten och propaganda 
som sprids via radio. Livet har verkli-
gen förändrats. Förra veckan kom tre 
personer tillbaka hit på grund av bre-
ven vi lärt oss skriva.

Orden är Juvenal Ndikumagenges. 

Juvenal kommer från Burundi, och 
när hon berättade om hur hennes liv 
förändrats på grund av Reflect-meto-
den var hon 24 år. 

Under hennes uppväxt hade den 
etniska konflikten mellan tutsier och 
hutuer lett till folkmordet 1994, i vil-
ket över en miljon tutsier mördades 
i Rwanda och grannländer som Bu-
rundi. Också hutuer som misstänktes 
för att skydda tutsierna dödades.

bara ett år tidigare hade den inter-
nationella hjälporganisationen Action-

Aid  utvecklat en revolutionerande in-
lärningsmetod som kallas Reflect. Det 
är en form av studiecirklar som i dag är 
prisbelönta av FN och används av över 
350 andra hjälporganisationer i hela 
världen. 

Studiecirklar skapas med vuxna 
deltagare som för första gången i sitt 
liv lär sig läsa, skriva och räkna. Men 
inte nog med det. Det som gör Reflect 
unikt från annan vuxenutbildning, är 
att deltagarna också lär sig att analy-
sera maktförhållanden. På så vis får 
de ökad förståelse för sina egna rättig-
heter vilket ger inflytande över lokala 
frågor. Detta leder i sin tur på längre 
sikt även till potentiellt engagemang 
både nationellt och internationellt. 

i juvenals hemland Burundi har 
ActionAid kunnat använda Reflect i 
fredsbevarande syfte. Sedan uppstar-
ten 1997 har utbildningen nått tusen-
tals hutuer och tutsier på 84 platser 
i provinsen Ruyigi, och metoden har 
hjälpt människor att känna tillit till 
varandra igen. 

Varje studiecirkel har två diskus-
sionsledare – en hutu och en tutsi. 
Deltagarna kommer också från båda 
grupperna. Det har blivit en plats för 
människor att mötas, försonas och 
förlåta. Genom Reflect-grupperna 
lyckas en långvarig fred skapas på 
lokal nivå, trots att närliggande om-
råden länge har präglats av våld och 
instabilitet.

efter att hutuerna och tutsierna 
mötts i Reflect-grupperna är de inte 
längre lika känsliga för ryktessprid-
ning, något som har varit en orsak till 
våld tidigare. När rykten cirkulerat 
om rebellattacker har i stället hutuer 
och tutsier träffats för att diskutera 
hotet, undersöka om man kan lita på 
informationskällorna och bestämma 
om de ska stanna eller fly – tillsam-

mans. Att lära sig att läsa och skriva 
har varit en viktig byggsten i arbetet 
som gjort det lättare för människor att 
vara källkritiska. 

Ett mycket praktiskt sätt att jobba 
med fred- och försoningsarbetet har 
varit uppstarten av nyhetsbrevet Ejo i 
Ruyigi. I det skriver Reflect-deltagare 
artiklar som beskriver deras person-
liga erfarenheter, de utmaningar de 
möter och hur de bygger upp sina liv 
igen. I Ejo kommer vanliga kvinnor, 
män och ungdomar till tals och läsar-
kretsen är så stor som 40 000, med 
människor från alla samhällsklasser 
och bakgrunder. 

ett annat krigshärjat land som Re-
flect varit effektfullt i, är Afghanistan. 
Så mycket som 72 procent av landets 
28 miljoner invånare är analfabeter. 

Allra sämst står det till på lands-
bygden där internationella organi-
sationer räknar med att så mycket 
som 90 procent av kvinnorna och 63 
procent av männen saknar läs- och 
skrivkunnighet. Anledningarna till 
att det är så är många, är till exempel 
att det under talibanernas styre blev 
förbjudet för flickor att gå i skolan, att 

många föräldrar började glömma hur 
viktigt det är med utbildning och att 
de flesta skolor totalförstördes i kriget.

– Jag ville så gärna kunna läsa och 
skriva, och skämdes varje gång jag 
blev påmind om att jag var analfabet, 
berättar 42-åriga Oghul Sanam från 
byn Qurbag Arigh i den nordliga pro-
vinsen Khwaja Du Koh. 

oghul är i dag en av 200 kvinnor 
som deltar i en av sammanlagt nio 
Reflect-grupper i Khwaja Du Koh. 
Här har varje grupp utrustats med 
nödvändiga och grundläggande läro-
medel som böcker, anteckningsblock, 
pennor, svarta tavlor och kritor. 

Gruppen är också ett sätt för kvin-
nor, den mest utsatta gruppen i Afgha-
nistan, att lära sig om sina mänskliga 
rättigheter och hitta en plattform att 
stå på utanför det egna hemmet. 

– Jag glad och tacksam över de 
grundläggande kunskaperna som jag 
fått genom Reflect, fortsätter Oghul. 
I Reflect-gruppen läser och skriver vi, 
men vi diskuterar också problem, tar 
reda på lösningar och delar med oss av 
våra idéer. Jag har aldrig tidigare haft 
en röst. Det har jag nu.

med inlärningsmetoden  
reflect ger internationella 
hjälporganisationen action-
aid en röst till dem som  
tidigare varit utan.

text l inda i l is te
foto actionaid international

från tystNad  till haNdlINg 
”Jag ville så gärna kunna läsa och 
skriva, och skämdes varje gång jag 
blev påmind om att jag var analfabet.”
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HamarJuNg i TeHraTHum, NePal
“Här i Nepal är det tradition att kvinnor ansvarar för allt hushållsarbete. 
det är ingenting män har behövt bry sig om. eftersom kvinnor ofta blir 
bortgifta att leva med sina makars familjer, är det framför allt svärdöttrar 
som förväntas ta hand om en hel familj. det är inte ovanligt att om män 
hjälper till hemma, så möts de av förakt och nedlåtande kommentarer, 
som att de gift sig med en lat, oduglig kvinna. det är bara en av anled-
ningarna till att vi har onda cirklar i vilka både män och kvinnor hålls 
kvar i ojämlika könsroller. Jag tror att förändring måste börja i själva 
familjen, vi måste börja dela på det obetalda arbete det är att ta hand 
om ett hushåll och allt vad det innebär. vi pratar mycket om det här i 
min reflect-grupp Hamarjung, döpt efter byn som vi medlemmar bor 
i. i den lär vi oss mycket om hur vi kvinnor och flickor kan bryta cykeln 
av fattigdom och våld som de flesta av oss lever i, och i stället bygga 
långsiktiga alternativ med skäliga inkomstkällor i ett samhälle där vi har 
tagit tillbaka rätten över våra kroppar.” – Sandhya limbu

buredo Seed baNk I katIrINyo II, ugaNda
“innan jag gick med i reflect-gruppen vågade 
jag inte ens tilltala gäster i mitt eget hem. I dag är 
jag folkvald byledamot som representerar kvinnor 
och tar ansvar för våra rättigheter i lokala politiska 
beslut. tillsammans med de andra kvinnorna i min 
reflect-grupp har jag kunnat identifiera att en stor 
bakomliggande orsak till hunger och fattigdom i vårt 
samhälle, är brist på kvalitativt utsäde. vi bildade 
då buredo Seed bank, som också fungerar som en 
plattform för oss att hitta långsiktiga jordbrukslös-
ningar i relation till klimatförändringarna som vi erfar. 
torka är fortfarande ett problem, men nu kan vi 
åtminstone skörda grödor som faktiskt växer.”
 – leya chede

Nari akoTaí i faTHaPur, baNgladesH
Hafeza khatun leder en reflect-grupp med kvinnliga medlemmar i 
byn fathapur i Shaharasti, bangladesh. den stöds av actionaid och 
hjälporganisationens lokala samarbetsorganisation bace (bangladesh 
association for community education) som har arbetat i området 
sedan 1977. Hafezas kvinnogrupp heter “Nari akotaí” vilket betyder 
ungefär “förenade kvinnor”. actionaid har initierat reflect-grupper i 
95 byar runtom i Shaharasti som i dag når tusentals kvinnor och deras 
familjer.

”Jag tror att förändring måste börja i 
själva familjen, vi måste börja dela 
på det obetalda arbete det är att ta 
hand om ett hushåll och allt vad det 
innebär.”
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djupdyk med kaospIloterNa
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Kaospiloterna är en 
 entreprenörskaps- 
och ledarskapsskola i 
 danska Århus, som har 
existerat sedan 1991. 

Nu finns planer på ett 
samarbete mellan 
 glokala folkhögskolan 
och utbildningen – en 
plan som kan vara ett 
första steg på väg att 
etablera en ny gren av 
undervisningen inom folkhögskolans ram i malmö. 

På kommande uppslag har NIC bett Kaospiloternas 
vd och rektor, Christer Windeløv-Lidzélius, att berätta 
skolans historia – från hur den skapades till hur man  
i dag definierar entreprenörsskap.

text christer windeløv-l idzél ius   foto  kaospi loterna

A
tt förstå Kaospiloterna 
är att förstå tiden 
och platsen för dess 
födelse. 

1980-talets 
Danmark var ett 

årtionde som präglades av ekonomiska 
utmaningar, mord på Olof Palme och John 
Lennon, aids, Bhopal-olyckan och Tjernobyl 
– paralellt med lättsmält popkultur, MTV 
och yuppieeran. 

Århus hade trots Danmarks allmänna 
tillstånd ett starkt kulturliv med lyhörda 
politiker, vilket gjorde att nya initiativ fick 
en chans. Frontløberne, Frontlöparna, var 
ett initiativ som startade för att ge unga en 
möjlighet att göra något meningsfullt trots 
hög ungdomsarbetslöshet. Fronløberne, som 
finns än i dag, blev kända för sina sociala 
och kulturella arrangemang långt utanför 
stadens gränser, bland annat med färgstarka 
tilltag såsom ”De flyvender pissbønner”. 

Tron på framtiden och att allt var möjligt 
gjorde när 80-talet gick mot sitt slut, och 
Glasnost och Perestrojka i Sovjet blev lanse-
rat, att Frontløberne deltog i ett stort kultur- 
och demokratiprojekt som kallades ”Next 
Stop Sovjet”. Projektet innebar att 2 000 
ungdomar från Skandinavien reste in i ett av 
världens mest totalitära system, bland annat 
för att hålla en rockkonsert på Röda Torget 
framför Kreml i Moskva. Efteråt reste man 
hem, en mängd erfarenheter rikare, redo för 
en ny historia.

projektet i sovjet visade, tillsammans 
med erfarenheter från Fronløberne, att det 
fanns utrymme för en ny typ av utbildning. 
Projektformen var fortfarande i sin linda 
inom kulturområdet, och Kaospiloterna 
blev kända som en projektledarskapsut-
bildning. Skolans grundare Uffe Elbek sa i 
förbindelse med skolans 20-års jubileum: 
“Da vi dengang sagde og skrev, at vi med 
KaosPiloterne ønskede at sætte helt ny 
standard for uddannelse og menneskelig 
udvikling – ikke bare i Danmark, men i ver-
den –  kom det helt inde fra hjertet. Vi var 
overbeviste om, at vi kunne gøre det.” 

I september 1991 välkomnade skolan 
den första kullen av elever. De skulle vara 
pionjärer inom en utbildning som skulle 
erbjuda ett professionellt såväl som ett per-
sonligt utvecklingsrum. Den första klassen, 
eller team som de kallades, bestod av nästan 
bara danskar. Redan i Team 2 var gruppen 
skandinavisk. Team 3 tog de första stegen ut 
i Europa med deltagare från Schweiz.

1990-talet förde med sig flera förändring-
ar som inte var lika enkla att hantera. Skolan 
hade sedan starten haft sin beskärda del av 
både protagonister och antagonister. Många 
såg den som en frisk fläkt, en innovation i 
en reaktionär sektor. Andra såg mest form 
utan innehåll. Omväxlande fick skolan stöd 
och uppbackning från staten, omväxlande 
diskuterades dess relevans och nivå. 

År 2003 befann sig skolan i den märkliga 
situationen, att man trots en positiv officiell 
utvärdering blev fråntagen sitt statliga stöd. 
Detta skapade både nationella och interna-
tionella reaktioner vilket ledde till att man 
senare skapade en politisk lösning som satte 
Kaospiloterna tillbaka i statsbudgeten. Men, 
det betydde också starten på en internatio-
nell satsning med allt från att skolans under-
visningsspråk ändrades till engelska till eta-
bleringen av program i andra länder. Bland 
dem fanns Oslo, Rotterdam, Stockholm 
– och Malmö. Internationaliseringen visade 
sig ge en del mycket positiva resultat, men 
också en hel del utmaningar som seder-
mera ledde till program. Det visade sig vara 
möjligt att attrahera både talangfulla elever 
som aldrig sökt till Århus, liksom dedikerade 
samarbetspartners. Dock visade det sig, att 
det är en sak att översätta en studieplan, 
men en helt annan att skapa den omgivande 
kultur och organisatoriska uppbackning som 
är nödvändig för att utbildningen ska lyckas. 

i danmark finns det ett känt citat som 
stammar från författaren H.P. Holst, tilltänkt 
dansk industri: “For hvert et Tab der kan 
Erstatning findes, hvad udad tabes, det maa 
indad vindes”.  Efter att de internationella 
programmen stängdes ned mot slutet av 
90-talet genomgick också skolan i Århus 
en period under vilken man skulle ta tag i 
och utveckla kärnverksamheten. De skulle 
byggas på en solid plattform, och från den 
skapa en attraktiv framtid. Ett nytt fokus på 
ledarskap och entreprenörskap skapades. 
Nya stabmedlemmar rekryterades och en ny 
studieordning utvecklades och implemen-
terades. Fina utmärkelser såsom ”en av värl-
dens bästa designskolor” av BusinessWeek 
och ”en av de 10 viktigaste skolorna för en 
framtid i entreprenörskapsekonomin” av 
Fast Company följde.

man behöver inte spendera lång tid i Århus 
för att se att det i staden sker stora föränd-
ringar. Hamnområdet genomgår en större 
ombyggnad och utveckling som skall gene-
rera bostäder till omkring 7 000 personer 

och arbetsplatser till omkring 12 000. Flera 
större företag flyttar ned i hamnen och ett 
nytt multimediahus uppförs i skrivandets 
stund. Tala om en veritabel kraftsamling av 
kreativa industrier och utbildningar! 

I hjärtat av detta område ligger Filmbyen 
som i år firar 10-årsjubileum. Totalt sett 
har nästan 600 människor sin vardag där, 
fördelade på nära nog hundra företag som 
är verksamma inom områden som multime-
dia, filmproduktion och reklam – och sedan 
sommaren 2013 är Kaospiloterna en av dem. 
Målet med att flytta till Filmbyen var att 
säkra sig lokaler för att kunna erbjuda den 
standard som utbildningarna kräver, men 
också att i högre grad komma i kontakt med 
mediaområdet, och inte minst få vara del av 
den nya historia som skrivs i Århus. 

”det mesta är ännu ogjort. Underbara fram-
tid!” är en av IKEA-jätten Ingvar Kamprads 
nio teser. Det sammanfattar på många sätt 
en framtidstro, och samtidigt ett erkännande 
av det ofullständiga, det ofärdiga, som finns 
i dagens situation. Uttrycket skulle kunna 
vara myntat av Kaospiloterna, vars självför-
ståelse är väldigt centrerad runt att man kan 
och bör göra en skillnad. Framtiden kom-
mer, men man kan vara med och skapa den. 

I Kaospiloternas stadgar står bland 
annat att utbildningen ska verka för att 
skapa positiv samhällsförändring genom 
att skapa nya tilltag och att hjälpa individer 
och organisationer att växa så de kan bidra 
till detsamma. Det betyder att i dag satsas 
det – parallellt med att utveckla det tre-åriga 
programmet – på andra program, baserade 
på samma värdegrund, men i andra format. 
Här erbjuds ledarskap, projekt, process och 
företagsamhet i kortare program till en pro-
fessionell marknad. En serie program utan 
vinstdrivande syfte erbjuds också till skolor, 
både lärare och elever, för att styrka deras 
förmåga att i sin tur bland annat designa nya 
utbildningar. 

I korthet kan Kaospiloterna sägas vilja 
gå från att vara synonymt med ett treårigt 
program till en erkänd organisation som 
erbjuder många olika program av hög kva-
litet, där tron på att en människa kan göra 
skillnad och bidra till att förändra världen 
är fundamentet för en skola som startar och 
slutar med dess elever.
 

en reSa  
mellan 
kaOS OcH 
Ordning.

”Uttrycket skulle kunna vara myntat av Kaospiloterna, vars självförståelse är väldigt centrerad runt att man kan och bör göra en skillnad. Framtiden kommer, men man kan vara med och skapa den.”
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brown og duguid skrev i “The Social Life of 
Information” om den stora skillnaden det är 
att veta och att kunna: ”know that” och ”know 
how”. Know that handlar om data, fakta och 
information, att lära om ett ämne och några 
gånger också att lära att göra något. Know 
how handlar om att veta, att ha internaliserad 
kunskap så att den naturligt kan omsättas i 
handling, i färdigheter. Ett sådant exempel är 
fickparkering. Det är stor skillnad på att teore-
tiskt förstå hur man fickparkerar genom att läsa 
om det i en bok. Det är något helt annat att fak-
tiskt kunna göra det utan att behöva reflektera 
speciellt mycket över vad man gör.

Inom Kaospiloterna strävas det efter att 
utbilda människor med fokus på know how. Det 
är att tänka som en Kaospilot. De studerande 
utbildas helt enkelt till att bli Kaospiloter på det 
treåriga programmet vilket uppnås via med-
vetna val runt programmets utformning och 
pedagogiska plattform. 

Att bli och tänka som, i stället för att lära 
om, är mycket tätt förbundet med den sociala 
processen. Den uppstår mellan studerande, 
lärare, mentorer och medstuderande. Genom att 
synkronisera implicit kunskap görs den därmed 
till en del av sitt meningssystem – ett gemen-
samt sätt att förstå och handla i sin omvärld. 
När kunskap internaliseras blir den en naturlig 
del av sitt eget handlings- och resursmönster. 

Kaospilotutbildningen bygger på en peda-
gogisk modell som har sin utgångspunkt i att 
erfarenhet bidrar till att belysa och höja förstå-
else. Detta leder till nya insikter och tillför nya 
experiment som i sin tur ger nya erfarenheter. 
Skillnaden gentemot många andra pedagogiska 
modeller, är att Kaospiloterna använder teori 
som ett verktyg att belysa tillägnade erfaren-
heter från det levande livet – inte omvänt, där 
man tillägnar sig det teoretiska och därefter, 
eventuellt, undersöker den i praktiken med sig 
själv som aktör. 

En av de centrala delarna i denna pedagogik 
benämns ”real world”, att utbildningen inte är 
uppbygg runt fallstudie utan arbetar med reella 
kunders verkliga problem och önskemål. En 
konsekvens av detta är att projekten varierar 
från år till år, vilket också betyder att det blir en 
större arena för utväxling av explicit kunskap 
och synkronisering av implicit kunskap mellan 
de olika årgångarna på skolan.

Eftersom det individuella lärandet har en 
relationsmässig, social ram är ”de andra” av stor 
vikt. Utbildningen är teambaserad. Teamet är 
egentligen benämningen på den årskull elever 
är en del av. I det första steget av en ansökan 
till programmet genomförs en skriftlig ansökan 
där vederbörande bland annat beskriver vad de 
tror att skolan kan ge dem, och vad de kan ge 
till skolan. Av de inkomna ansökningarna väljs 
80 ut och bjuds in till en tre dagar lång work-
shop. Här arbetar de i former, situationer och 
med uppgifter som påminner om den vardagen 
de senare ska vara en del av. Varje deltagare 
värderas efter sitt bidrag och till slut väljs 35-38 
personer ut att gå utbildningen. Således skapas 
det tidigt en förståelse av att alla har blivit en 
del av utbildningen baserat på potential och vad 
de kan bidra med till andra. Eleverna blir en del 
av del av läranderummet. 

Runt dem arbetar teamledare, inte klassiska 
lärare. De kommer från hela världen beroende 
på vad teamet och perioden kräver. Det ger 
frihet att arbeta med nya, ledande, profiler, med 
spjutspetskompetens och flexibilitet i förhål-
lande till vad teamet har behov av. De designar 
sedan utbildningen i förhållande till de aktuella 
deltagarna. I all sin enkelhet är det de som 
förtolkar studieplanerna, bjuder in föreläsare 
och undervisare, kvalificerar de projekt man 
arbetar med och handleder utvärderings- och 
reflektionsprocesser. Men de står också för 
kontinuiteten och ger stöd och handledning till 
den enskilde, allt efter behov. 

En utbildning hos Kaospiloterna är med 
andra ord en utbildning man både skapar och 
tar, inte en som man får.

 

Från kunSkap 
till  
kOmpetenS

”Inom Kaospiloterna strävas det efter att utbilda människor med fokus på know how. Det är att tänka som en Kaospilot.”
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när man jämför skolor och utbildningar kan 
man relativt enkelt få en överblick av vad som 
erbjuds i form av ämnen och inlärningsmål. 
Väsentligt svårare är det att få förståelse får hur 
lärandet är tillrättalagt, samt hur miljön och 
atmosfären är. När elever på Kaospiloterna som 
kommer från andra utbildningsmiljöer, får frå-
gan varför de valt att komma till Kaospiloterna, 
är svaret aldrig att de inte lärde sig något på de 
andra läroanstalterna. Nej, orsaken är nästan 
alltid att de önskar få omsätta sin kunskap. Att 
de ska få skapa något, och att de önskar ingå i 
en gemenskap på ett annorlunda sätt än de gjort 
tidigare. Dessa två områden är centrala för att 
förstå Kaospiloternas plattform.

Ett område som skiljer Kaospiloterna från 
många andra, är att fokus inte ligger på att få 
de studerande att passa in i framtiden, utan att 
hjälpa dem vara medskapare av en önskvärd 
framtid. Som sådan finns det inte en given 
profession eller position som är definierad i 
förväg. Snarare är det den enskildes behov och 
önskemål som står i centrum. Det betyder att 
deltagarna får hjälp att tillägna sig kunskap, 
kompetenser och attityder som hjälper dem att 
realisera sina drömmar och värderingar. 

Det betyder inte att skolan inte har definierat 
kompetensfält, en kunskapsbas och värderingar. 
Men eleverna är inbjudna till skolans verklighet 
och ges möjligheten att lära och skapa, påverka 
och ta ansvar. Plattformen är en dynamisk 
konstruktion mellan den studerandes strävan, 
programmets fastställda inlärningsmål, de 
faktiska projekt som utformas tillsammans med 
undervisning och träning, samt undervisare, 
tränare och teamledare som är ansvariga för 
dess design. 

Miljön har på så sätt en nerv. Elever och del-
tagare upplever medansvar och sig själva som 
subjekt, som samskapande. Det är en tydlig och 
medveten beröringspunkt mellan den peda-
gogiska strategin och de kvaliteter som önskas 
uppnås i de studerande. 

Pedagogiken har 4 hörnstenar:

Experimenterande
Målet är inte bara att tillägna och förmedla 

kunskap för de olika aktörerna som är involve-
rade, utan att ny kunskap och nya perspektiv. 
Det betyder att utöver att projekten i sin essens 
är ”nya” och att eleverna genom till exempel 
aktionsforskning prövar sig fram, så uppmunt-
ras också undervisare att pröva nya insikter och 
tillgångar.

Utforskande
Fokus ligger på framtiden och är samti-

digt förankrad i verkligheten, här och nu. Alla 
Kaospiloternas program har ett utforskande 
perspektiv till gällande trender och tendenser 
inom respektive fält. Samtidigt uppmanas stu-
derande och deltagare att finna sitt eget intres-
seområde, föreställa sig sin önskade framtid och 
att hitta teorier, metoder och nätverk som kan 
verkliggöra den transformationen. 

Erfarenhetsbaserad
Lärandet har som utgångspunkt en självupp-

levd situation, och ett aktivt deltagande ses som 
centralt. Lärande stöds och förstärks genom att 
man reflekterar över vad man gör; ”reflektion-
i-handling”, ”reflektion-under-utförandet” 
och ”reflektion-över-handling”. Arbeta, öva 
och studera i realtid uppmuntrar fördjupad 
kunskap och begåvning liksom en ny förståelse 
av världen.

Företagsamhet
Ett företagsamt förhållningssätt myndig-

gör elever och deltagare genom att ha sin 
utgångspunkt i individen och det relationella 
nätverk som finns på skolan. Man utvecklar en 
lärande miljö där man av egen kraft kan röra 
sig mot nytt lärande, snarare än att styras av 
sådant. Kulturen på skolan, och i dess program, 
framvisar kunskap och fantasi, åsikter och fakta, 
samt engagemang och handlingskraft. Det upp-
muntrar och ger eleverna och deltagarna lov att 
utveckla och framvisa samma egenskaper.

Kaospiloterna är en hybrid mellan en business- 
och designskola som främjar entreprenörskap 
och ledarskap. Elever och deltagare kommer 
inte in som tomma bägare där skolans uppgift 
är att fylla dem. Tvärtom anser Kaospiloterna 
att bägaren alltid är full, och skolans uppgift är 
att tillsammans med dem omforma innehållet i 
bägaren. 

Ambitionen är att utveckla elevers profes-
sionella sida liksom den personliga – det är två 
sidor av samma mynt, och för att utveckla den 
ena måste den andra beaktas. Elever välkom-
nas med styrkor och svagheter, drömmar och 
osäkerhet. Tanken är att Kaospiloterna ger dem 
en plats och ett rum i vilket deras kreativitet får 
en riktning.

 

den pedagOgiSka 
plattFOrmen

”Elever och deltagare kommer inte in som tomma bägare där skolans uppgift är att fylla dem. Tvärtom anser Kaospiloterna att bägaren alltid är full, och skolans uppgift är att tillsammans med dem omforma innehållet i 
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ibland kan det tyckas att svaret på alla 
samhällsproblem är mer och bättre entrepre-
nörskap. Men konversationen i skolan har i dag 
utvecklats till att vi har ett nyanserat begrepp av 
vad entreprenörskap är: ett mål respektive ett 
medel, en egenskap och en kompetens, liksom 
ett sätt att lära. 

Entreprenören, som enligt Schumpeters 
definition är en person som bibringar innova-
tion, är fortfarande essentiell ur ett samhälls-
perspektiv. Det är en person som ser möjlighe-
ter, griper dem, och förmår omsätta dem så att 
värdeutvecklingen förhöjs i högre grad än andra 
alternativ som är tillgängliga. Där man tidigare 
framför allt refererade entreprenörskap till per-
soner som Henry Ford och Steve Jobs, använ-
der vi i dag epitetet på ett betydligt mer brett 
sätt. Oavsett var man drar gränsen, är det inte 
många skolor eller politiker som blir besvikna 
om elever efter en utbildning skapar ett företag 
eller en social verksamhet. 

Att se på entreprenörskap som ett pedago-
giskt förhållningssätt innebär att både låta elev-
erna lära sig genom entreprenöriella aktiviteter 
liksom att tillrättalägga kunskap så att de får 
generella kompetenser och attityder. I dag råder 
ganska stor enighet runt att detta förhållnings-
sätt har ett mervärde utöver det relativt snäva 
målet att ”eleverna ska bli entreprenörer”. Det 
handlar om att kunna agera företagsamt i olika 
situationer, men också om att kunna samarbeta, 
ha en ansvarsförmåga, att kunna agera och 
handla och att utveckla självkänsla. 

Men hur lyckas man få elever att bli entre-
prenörer, eller att vara företagsamma? Hur 
designas en entreprenöriell undervisningssitua-
tion som leder till ovan nämnda kvaliteter? 

Två aspekter som närmast alla är eniga om 
som viktiga, är ”förebilder” och ”praktiska upp-
gifter”. Men häri ligger också en del av skolans 
utmaning.

Generellt har man inte speciellt många 
entreprenörer anställda som lärare eftersom de 
många gånger inte önskar vara lärare. Duktiga 
entreprenörer kan också sakna den nödvändiga 
pedagogiska kompetens som behövs för att 
vara en duktig lärare, på samma sätt som att en 
duktig fotbollsspelare inte nödvändigtvis blir en 
bra tränare. 

Fokus ligger på att den enskilde eleven ska 
lära sig och utvecklas. Lösningen ligger mångt 
och mycket i den enskilde lärarens förmåga att 
omsätta sin egen kunskap till en stimulerande 
undervisningssituation. Detta är dock inte nog. 
En lärare, oavsett hur duktig, opererar inte i ett 
vakuum, och skolan ingår i sin tur i ett större 
system. Allt för lite fokus har lagts på att tänka 
på skolan som en av flera aktörer i arbetet med 
att få fram företagsamheten hos eleverna, och 
skolan kan öppna sig mer för omvärlden och 
låta den komma in i klassrummet. Det kan fung-
era som ett växthus där man tänker på indivi-

den och på klassen som helhet, som en resurs. 
Klassrummet kan flyttas ut i världen utanför 
skolans byggnader, och lärandet behöver inte 
begränsas till de faktiska undervisningstim-
marna.

Kaospiloterna är alltså inte bara ett pedago-
giskt förhållningssätt och ett lärandemål, det 
ska ses på i ett systematiskt och övergripande 
helhetsperspektiv. Vilka aktiviteter skapar lära-
ren i samspel med eleverna och vilka skolaktivi-
teter görs för att uppmuntra lärare, familjer och 
andra aktörer att utforska nya möjligheter? Och 
kan man tänka sig skolan i ett annat samspel 
med omvärlden än den som vi av ren slentrian 
faller in i, i dag?

Skolverket skriver att det entreprenöriella 
lärandet ska ”utveckla och stimulera generella 
kompetenser som att ta initiativ, ansvar och 
omsätta idéer till handling. Det handlar om att 
utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och 
mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet 
främjar också kompetens att fatta beslut, kom-
municera och samarbeta.”

Det blir viktigt att vara tydlig om det är det 
entreprenöriella lärandet eller entreprenörska-
pet, som är skolans mål i detta avseende. Är det 
mål eller medel? Den första meningen pekar på 
de entreprenöriella aktiviteterna som viktiga 
för att lära något – inte nödvändigtvis det som 
behövs för att veta något om, eller det som skall 
till för att bli en entreprenör. Det andra pekar 
på kunskapen, kompetensen och karriären som 
entreprenör. Men hur man än vrider och vänder 
på saken, är skolan en möjlighet att både ge 
den enskilde människan möjlighet att upptäcka 
och utveckla sin talang och passion, samt att 
skapa lösningar på dagens och morgondagens 
problem. 

En grundläggande aspekt av entreprenör-
skapet är skapandet, det kreativa. Tyvärr är 
kreativiteten, enligt den amerikanska studien 
”Breakpoint and Beyond” av Kyung Hee Kim 
från 2011, på nedåtgående. I studien tittade 
man på resultaten av kreativitetstest för 300 
000 personer över en tid i USA. Resultat var 
nedslående. I motsättning till IQ kunde man se 
att kreativiteten har gått ned sedan 1990. 

Varför det är så, råder det fortfarande delade 
meningar om. Men vi behöver ha utbildningar 
såväl som pedagogiska tillnärmningar, som ger 
näring till kreativitet – inte det motsatta. Det 
entreprenöriella lärandet är en viktig väg att gå, 
men det är också viktigt att inte glömma att vi 
behöver fler och bättre entreprenörer. •
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NIC-mannekäng # 5 NIC-mannekäng # 6

madeleINe guStafSSoN 
oCH liNus gusTafssoN med 
HuNdarNa YaTzi oCH leia

vad är kunskap för er?
Linus: − Kunskap är makt och 
pengar. Men kunskap är också 
något som ger mycket glädje. 
Madeleine: − Kunskap är 
utveckling. och ja, jag håller 
med. Det ger glädje!

tycker ni att kunskap och 
utbildning är viktigt för 
samhällsutvecklingen?
Madeleine: − Ja, absolut. 
Samarbeten och kunskaps-
utbyten mellan länder och 
kommuner bidrar till lösningar 
och förbättringar.  
Linus: − Genom att lära 
sig om olika saker får man 
bättre social förmåga, vilket 
är viktigt för kommunikationen 
som leder till utveckling. 

vilken kunskap tror ni kommer 
att vara viktig i framtiden?
Linus: − All kunskap är viktig. 
miljöfrågor är alltid viktigt. ge-
nom kunskap får man bättre 
förståelse för andra människor. 
Madeleine: − Kulturella frågor 
tror jag blir mer och mer viktigt, 
att lära sig om varandra efter-
som vårt samhälle blir mer och 
mer mångkulturellt. mycket 
kunskap kommer att vara vik-
tig, om miljö, mat och ekonomi.

vad för slags kunskap är 
viktig för er, som ni inte 
fått via skolbänken?
Linus: − Jag har inte läst 
vidare efter gymnasiet, så jag 
är ganska självlärd. nu är jag 
orderansvarig på ett logistik-
företag. jag tycker lärlingsut-
bildningar är viktiga och tycker 
det är tråkigt att de försvinner. 
Madeleine: − Social förmåga. 
Det har jag inte lärt mig i 
någon skola. och att utveckla 
praktiska kunskaper som till ex-
empel att hantera ekonomi är 
också något jag lärt mig själv.
Linus: − Det är också svårt 
att se till alla elevers indivi-
duella specialkunskaper i 
skolan och lyfta fram dem. 
Det får man ta tag i själv.

zaCHaria HamlaWi 

vad är kunskap för dig?
– jag arbetar mycket 
kreativt med design i 
material som trä och 
läder. När jag är i en park 
som denna och ser grönt 
och fontäner, tänker jag 
på hur jag skulle kunna 
skapa något vackert 
på den här platsen 
efter mina kunskaper.

tycker du att kunskap 
och utbildning är 
viktigt för samhälls-
utvecklingen?
– jag tycker att all form 
av arbete är viktigt.

vilken kunskap tror 
du kommer att vara 
viktig i framtiden?
– jag tycker inte att det 
ska vara viktigt att tjäna 
mycket pengar. För egen 
del kan jag arbeta och 
lära mig om det mesta.

vad för slags kunskap 
är viktig för dig, som du 
inte fått via skolbänken?
– jag har lärt mig 
mycket mer från att ha 
arbetat än vad jag lärt 
mig ifrån skolan. Det 
har att göra med att 
jag är intresserad av till 
exempel möbeldesign.

mannekängintervjuare karol ina jeppson  foto jenny l junggren
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The art of living and  
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already there. 
 
 

Settle down in brightness. 
 

Be the change! 
 
 

Redesign & Recycling Agency 
 

Underverket

Detta galleri innehåller bilder på objekt som deltagare i Redesign Agency skapat under 2013. Vi har ateljé och verkstad i Underverket 
på Hasselgatan 8, en  socialt innovativ plats i Malmö. Är du mellan 18-29 år och söker jobb så kan du välja att gå hos oss för att komma 
vidare. Underverket är lika mycket en plats som en livsuppfattning. En övertygelse om att allting hänger ihop, inte bara i naturen utan 
även inom oss själva och i samhället. Trash is a state of mind. Trash is hardcore.  Vi finns på facebook.
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