CASE #5

Kan unga i Skåne skapa innovationer som bidrar till
att utveckla den svenska demokratin?
Den svenska demokratin behöver utvecklas. Många människor upplever ett stort avstånd till politiken
och känner sig inte alls delaktiga i demokratin. En stor grupp unga anser att diktatur är ett bra sätt
att styra samhället. Politiska ledare runt om i världen har börjat avveckla demokratin. Partier som är
populistiska och förespråkar ett auktoritärt styre har fått fler röster i många demokratiska länder.
En effekt av en avvecklad demokrati är att alla människor inte längre har samma värde utan det blir
ok att peka ut olika grupper och påstå att de har ett lägre värde än andra grupper. En annan effekt
är att du inte får säga vad du vill och media får inte fritt rapportera om olika händelser.
Ett socialt företag är en bra organisationsform för demokratiinnovationer. För sociala företag är målet att
skapa social nytta för individen och samhället. De kan vara verksamma inom många olika områden och
organiseras i olika företagsformer och drivas av enskilda, grupper eller ideella föreningar. Gemen
samt är att det finns ett samhällsentreprenörskap som bidrar till nyskapande lösningar på samhällsut
maningar, drivs av att skapa resultat och vinst för samhället samt har en affärsmodell som gör företaget
livskraftigt. En utmaning är att komma på hur ett ”demokratiföretag” ska överleva ekonomiskt.
Kan unga i Skåne skapa innovationer som bidrar till att utveckla den svenska demokratin? Ta ut
svängarna! Det kan vara idéer för hur demokrati lärs ut i skolan eller hur fler kan lockas att delta när
det är dags att rösta för första gången. Det kan också vara innovationer som gör det lättare att delta
i demokratin när som helst mellan valen vart fjärde år.
Era innovationer ska rymmas inom dessa kriterier:
Din innovation ska vara gratis för vanliga människor att använda.
Din innovation ska utveckla och stärka den svenska demokratin.
Vilken bransch är caset relaterat till?
Caset fokuserar på demokrati och därmed den politiskt styrda offentliga sektorn men demokrati
börjar i allas vår vardag och påverkar de flesta delar av samhället.
Om eleverna utvecklar en idé som ni i er organisation skulle kunna realisera, hur kommer ni då att utveckla detta vidare?
Eleverna som utvecklar en realiserbar idé med inriktning demokratiutveckling får möjlighet att
presentera den i något av följande sammanhang:
•
För aktuell avdelning/politisk nämnd inom Region Skåne
•
För företag vars verksamhet relaterar till innovationen
•
Under Skåne Innovation Week
•
Kontakter för att få möjlighet att utveckla innovationen vidare
Material om demokratiutveckling:
Det är enkelt att hitta material på nätet om sociala innovationer och demokratiutveckling.
Här kommer några förslag.
•
Läs sammanfattning av Demokratiutredningen
•
Tillståndet i demokratin - undersökning från studieförbunden
•
Se kortfilm om att gå och rösta
•
Kika närmare på några svenska sociala innovationer
•
Tunatazama - App som synliggör samhällsproblem
•
En organisation som stödjer lokalbefolkning med teknik
•
Kolla in exempel på ”participatory budgeting” globalt
•
Ett engelskt teknikorienterat initiativ
•
Ladda ned appen ”digital democracy” som exempel			
Forstättning nästa sida.
Har caset förankring/betydelse lokalt, regionalt, nationellt eller globalt (eller ur flera

perspektiv)?
Caset har relevans för alla nivåer då innovationer kan spridas snabbt med hjälp av digitala
plattformar på internet.
Vilken typ av organisation är ni? (privat, idéburen eller offentlig)?
Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och
hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och
klimatfrågor i Skåne. Som politisk organisation förvaltar och utvecklar Region Skåne den skånska
demokratin bland annat genom medborgardialog med hjälp av webbpanel, dialoggrupper och att
söka upp människor på olika håll i samhället.
Region Skåne arbetar på uppdrag från medborgarna. Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år vilka
politiska partier som får makten att besluta om inriktning och utveckling för Region Skåne.
Organisation/Företag: Region Skåne
Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Johan Lidmark, johan.lidmark@skane.se, 044-309 30 62

