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Fjärilens metamorfos som 
analogi för samhällets 

transformation. Illustra-
tion: Saga Linnér.

Hållbar utveckling kräver genomgripande samhällstransformationer. Små lång-
samma steg förslår inte på långa vägar för att lösa de fundamentala utmaningarna 

för de globala hållbarhetsmålen. Det är en grundläggande slutsats i bedömningsrapporten 
från den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster1 liksom 
en stor mängd vetenskapliga rapporter2 och politiska deklarationer världen över3. Själva 
rubriken för FN:s 2030-agenda är ”transformerande vår värld”4. 

Vad innebär då samhällstransformation? Begreppet signalerar djupgående 
omformning av hur vi organiserar våra samhällen och lever våra liv. Det handlar 
om en ”systemomfattande omorganisation”5, som inbegriper radikala förändringar 
av miljömässiga, sociala, kulturella, ekonomiska, tekniska och politiska system6. På 
så vis liknar transformationer fjärilens metamorfos från puppa, genom larv till fjä-
ril. Det är uttryck för samma organism, men med fundamentala ändringar i form, 
funktion och möjligheter. 

Samhällssystemen omformas genom språng eller radikala brott av tidigare tren-
der. Mindre, avgränsade system, som till exempel energi eller transportsystem, kan 
kännetecknas av detaljerad komplexitet med många samverkande variabler, som är 
svåra, men inte omöjliga, att bedöma som helhet.

Stora samhällssystem kännetecknas av dynamisk komplexitet. De formas av subtila 
och svåröverblickbara sammanlänkande effekter som kan skilja sig avsevärt åt på kort 
och lång sikt, liksom lokalt och globalt. Eftersom vi, som samhällsaktörer, inte kan för-
utse alla föränderliga interaktioner kan vi inte fullt ut styra storskaliga socioekologiska 
system. Framtida samhällsomvandlingar kommer att inbegripa en mosaik av såväl 
avsiktliga som framväxande transformationsprocesser formade av en kombination av 
politisk styrning, skiftande former av transnationellt ekonomiskt utbyte, tekniska och 
sociala innovationer, perspektivförskjutningar, individers prioriteringar samt miljöför-
ändringar. Denna insikt gör att vi behöver fokusera på att bygga motståndskraftiga och 
anpassningsbara samhällen, som utgår från försiktighetsprincipen. 

Även om det inte går att helt ha kontroll över en samhällsutveckling går det att 
åtminstone påverka tendenser och trender. Detta ser vi till exempel i offentliga 
incitament som det senaste decenniet stimulerat den exponentiella ökningen av 
elproduktion från solpaneler, framväxten av lokal deltagardemokrati världen över, 

1 IPBES, 2019.
2 Exempelvis IPCC, 2018.
3 Exempelvis Europeiska kommissionen, 2019.
4 FN, 2015.
5 IPBES, 2019: 14.
6 Linnér & Wibeck, 2019.
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perspektivskiftet där klimatfrågan inte längre ses som ett omtvistat, separat, miljö-
problem, utan som en fundamental förutsättning för samhällens hela utveckling, 
eller de många fall där minst 3,5 procent av befolkningen deltar i civila protester 
och totalitära regimer oundvikligen faller.7 En central fråga blir då hur vi kan sätta 
transformationer i rullning och påverka deras riktning. 

Vetenskaplig litteratur och policyrapporter pekar på en palett av olika möjliga 
insatser. Det kan t.ex. handla om kapacitetsbyggande, samarbeten över sektors-
gränser, förebyggande arbete, beslutsfattande för ökad resiliens, och miljölagstift-
ning och implementering.8 I vår kartläggning av transformativa initiativ9 framhölls, 
något förenklat, åtta drivkrafter med olika roller för samhällstransformationer: 
Politiken som vägledare, utbildning  som möjliggörare, ny teknologi som hävstång, 
resurseffektiv ekonomi som motor, det civila samhället och gräsrotsrörelser som 
sporre, visioner och dialogplattformar som inspiration, målgivare samt i förläng-
ningen perspektivskiftare, rättvisa som förutsättning, och slutligen livsstilsföränd-
ringar som verkställare, men då ofta som sekundär effekt av de andra drivkrafterna.
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