LIVEWHAT syftar till att skapa evidensbaserad kunskap om medborgares
motståndskraft i perioder av ekonomisk kris i nio europeiska länder :
• Frankrike
• Tyskland
• Grekland
• Italien
• Polen
• Spanien
• Sverige
• Schweiz
• Storbritannien
Projektet undersöker hur Europeiska
medborgare har reagerat på krisen
som, i olika styrka och intensitet, har
drabbat Europa sedan 2008. LIVEWHAT
syftar därigenom även till att undersöka hur medborgare hanterar ekonomiska kriser och dess konsekvenser
mer generellt.

Detta projekt finansieras av Europeiska Unionens sjunde ramprogram för forskning,
teknisk utveckling och demonstration i enlighet med bidragsavtal nr. 613237.

Projektet studerar medborgares reaktioner ur ett individuellt och kollektivt
perspektiv, privata och offentliga
dimensioner av dessa reaktioner samt
politiska och icke-politiska reaktioner
från olika samhällsaktörer. Genom
att fokusera både på medborgarreaktioner och reaktioner i termer av
policy och policyförändringar ämnar
LIVEWHAT skapa en referenspunkt i
förhållande till vilken medborgares
motståndskraft kan mätas.
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LIVEWHAT — Att leva med svåra
tider : Hur medborgare reagerar på
ekonomiska kriser och deras sociala
och politiska konsekvenser

LIVEWHAT har följande mål :
• Att utveckla kunskapen om hur
medborgare reagerar på ekonomiska
kriser och därmed även på ett bredare
plan bidra till kunskap om ekonomiska krisers sociala och politiska konsekvenser.
• Att bidra till att sätta medborgares
reaktioner på den politiska dagordningen genom att öka medvetenheten om hur grupper som är särskilt
utsatta för risker under ekonomiska
kriser reagerar.
• Att förbättra politiska beslutsfattares problemlösningsförmåga genom
att ta fram policyrekommendationer
och en förteckning av god praxis.
• Att bidra till att utveckla ett mer
samordnat förhållningssätt till problemlösning i medlemsländerna och
den Europeiska Unionen genom att
främja kunskapsöverföring och ”policy learning”.
För att uppnå målen kommer projektet använda olika former av material
och metoder : (1) ett tvärnationellt
jämförande dataset över ekonomiska, sociala och politiska indikatorer
på kris, (2) en analys av policyreaktioner, kollektiva reaktioner och
enskilda medborgares individuella
reaktioner på kriser, (3) laboratorieoch surveyexperiment designade
för att mäta olika krisdimensioners
kausala effekter på medborgares
attityder och beteenden och (4) analys av alternativa motståndsformer i
kristider.

LIVEWHAT kommer att genomföra
följande forskningsaktiviteter :
• Definiera, identifiera och mäta
kriser genom att utveckla en mätbar definition av ”medborgares
motståndskraft i perioder av ekonomisk kris” och en samling indikatorer som kommer möjliggöra
undersökningar och jämförelser
av effekterna av ekonomisk kris i
Europeiska länder.
• Jämföra nationella policysvar på
kriser genom intervjuer med beslutsfattare, studier av sekundärkällor och genom att identifiera god
praxis.
• Undersöka kollektiva reaktioner
på kriser i den offentliga sfären
genom analys av politiska anspråk
(”political claims”).
• Granska individuella medborgares
förståelse för och reaktioner på
kriser genom att genomföra laboratorie-och surveyexperiment.
• Påvisa alternativa former av motstånd i kristider genom en online
survey och intervjuer med nationella nyckelinformanter, för att kunna
förklara vad dessa initiativ tyder
på i termer av krisers påverkan på
utsatta sociala grupper.

Consortium

Forskningsaktiviteter

Teoretiskt angreppssätt

LIVEWHAT har en teoretisk ingång
som möjliggör studier av medborgares motståndskraft längs den analytiska skalan mellan individ och kollektiv.
Alltså inkluderar man både hur enskilda medborgare hanterar och reagerar
på kriser och hur kollektiva former av
motstånd med syftet att inträda i den
offentliga sfären, bekämpa ojämlikhet
och främja gemensamt medbestämmande formas.
Projektet förstår motståndskraft som
Europeiska medborgares förmåga att
motverka ekonomiska svårigheter
genom aktivt ifrågasättande och
medbestämmande. Projektet rör sig
bortom tidigare forskning som har
undersökt den ekonomiska krisens
påverkan på specifika medborgargrupper (såsom barn, ungdomar och
familjer) men betraktat dessa som
passiva kategorier. LIVEWHAT sätter
medborgare som är engagerade i
alternativa former av motstånd i
centrum.
Alternativa former av motstånd är
aktioner som syftar till att stärka
sociala och familjebaserade nätverk
och samhällsprojekt som främjar
solidaritet i kristider, nya och mer
hållbara former av produktion och
konsumtion samt utvecklandet av
konstnärliga uttryck. Trots att dessa
typer av förändringar i medborgares engagemang (från anpassande
till alternativa former av motstånd)
är av central vikt för medborgares
motståndskraft i kristider, har dessa
hittills inte varit föremål för några
grundligare studier.
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