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Fyra frågor och mina svar….
´ Behövs Respekt i Sverige idag och i så fall varför? Svaret: Ja!! Det 

behövs en röst i Sverige som ser varje människa som en okränkbar 
individ från befruktning fram till den naturliga döden.

´ Vad är Respekts syfte (purpose)? Att främja en ”livets kultur” i Sverige 
för att öka förståelsen för det mänskliga livets integritet. 

´ Vad är Respekts vision? Att alla ofödda barn blir välkomna i Sverige 
och att varje människa känner sig uppskattad och sedd. Respekt 
kommer från latinets ”re – spectus” – ”att ses med en ny blick”

´ Viktig fråga: hur ska Respekt driva sin agenda? Är det komplicerat eller 
komplext att driva en pro-life rörelse i Sverige? Mitt svar: komplext.



Är Respekts arbete komplicerat eller 
komplext?



Är utmaningarna tekniska eller 
adaptiva?

Tekniska utmaningar
(komplicerade)

Adaptiva utmaningar 
(komplexa) 

Att jobba i komplexitet…

Kräver tydliga lösningar Vägen till målet oklart Framgång är inte linjär

Kräver auktoritet och 
expertis

Kräver lyhördhet och 
processkunskap

Kräver transparens

Världsbild och makt-
strukturer hotas inte

Bygger på en mer 
systemisk approach

Innebär fler risker

Utgår ifrån ”vi och dom” 
och ”antingen eller”

Utgår ifrån ”vi tillsammans” 
och ”både och”

Arbetet måste göras direkt 
med dem som berörs

Auktoritärt ledarskap kan 
vara en fördel

Kräver transformativt 
ledarskap

Kräver innovation och 
lärande

Bygger på strukturell 
auktoritet

Bygger på platta och 
komplexa processer

Kräver gränsöverskridande 
allianser

Karisma hjälper Närvaro och sårbarhet 
hjälper

Källa: Inspirerad av Heifetz och 
Lipsky, Adaptive leadership



Vad skulle ett adaptivt förhållningssätt 
innebära? Mot Respekt 2.0

´ Från reaktivt till proaktivt
´ Från en övertygelsens etik till en ansvarets etik
´ Från isolering till samarbete med meningsmotståndare
´ Från nyhetsbevakning och politik (makt) till kultur
´ Från envägskommunikation till lärande och innovation 
´ Större acceptans för demokratiska processer och 

samhällets mångfald!



Klimatnödläget: Är kommande 
generationer också okränkbara?

´ Hur kan Respekts arbete 
se ut i Laudato si’ anda?

Allsmäktige Gud, du är 
närvarande i hela universum 
och i den minsta av dina 
levande varelser....
Utgjut över oss din kärleks 
kraft, så att vi vårdar livet 
och skönheten.
Fyll oss med din frid,  så att vi 
lever som syskon utan att 
skada någon eller något.

Påven Franciskus


