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Abstract 

This paper discusses sustainability from a social perspective. It looks at how well (or badly) the 

current capitalist and materialist system manages to fulfill fundamental human cultural and 

social needs, and how this might have led to the current wave of increased mental ill-health and 

heightened degree of social isolation among groups of young people in particular. It also 

discusses some possible solutions to this problem, and suggests a new outlook on commonality, 

coexistence, labour and sense purpose and value, beyond the prevailing capitalist system – for 

the sake of our own health as well as the health of our planet.   

 

Nyckelord 

alternativ livsstil, gemenskap, isolering, kapitalism, materialism, meningsskapande, psykisk 

ohälsa, social hållbarhet 

 

Bakgrund 

Idén till denna uppsats kom till mig då jag läste informationstexterna kring de fem 

problematiska ”B:na” för hållbar utveckling på Världsnaturfondens webbsajt, och såg att de i 

diskussionen om ekonomisk hållbarhet på sin hemsida främst talar om investeringar och 

fondplaceringar, utan att alls nämna något om alternativa ekomiska system, då känns det ganska 

vemodigt. Som att även de tycker att vårt nuvarande system är det bästa tänkbara, om bara några 

små justeringar görs.  

Att jag är intresserad av att titta just på vårt samhälles sociala hållbarhet ur ett 

hållbarhetsperspektiv beror på att de allra flesta av oss redan vet (även om många väljer att inte 

låtsas om det) att vår nuvarande livsstil inte bara är ohållbar, utan fullständigt katastrofal för 

livet på vår planet vet ju. Vi är mitt i antropocens stora massutdöende, det största massutdöendet 

av arter på 65 miljoner år – och allt är vårt fel. Men det tycks på något sätt som att konsensus 

just nu är att det är värt det, eftersom vi som människor får det bättre. Förstörelsen rättfärdigas 

från ledande politiskt och ekonomiskt håll med att ökat materiellt välstånd leder till bättre 

välbefinnande för oss som människor. I kapitalismens, globalismens och den ständiga 

tillväxtens namn. Men är det verkligen ens sant att vi mår bättre ju större ekonomisk tillväxt vi 

har – eller kan hela premissen vara falsk...?  

Jag tänker på hur det ser ut med det utbredd sociala utanförskapet. Och då tänker jag nu 

inte främst på frågan kring integration av invandrare och nysvenskar och deras utbredda 

utanförskap, som förstås med fog redan får väldigt stor upp. Utan jag tänker nu på den sociala 

hållbarheten för människor i gemen – och för yngre personer i synnerhet, kring vars välmående 

det nu finns stora varningstecken, men vars ökade utanförskap och brist välmående inte på 

samma sätt syns i debatten.   



Mer än hälften av alla yrkesverksamma vantrivs på sitt jobb. Är det hållbart med ett 

samhälle där majoriteten av yrkesverksamma människor går på sitt jobb åtta timmar i veckan 

fem dagar i veckan elva månader om året i 30-40 år i vantrivsel, ångest och tristess vantrivs och 

mest av allt längtar hem? Är det värt att spendera de friskaste åren av sitt (förmodligen) enda liv 

på att vara på en plats där man vantrivs för att få det bättre ställt rent materiellt. Vi jobbar mer 

idag än vad människor gjorde under Medeltiden! (Reuters, 2013) 

Samtidigt som många rent materiellt får det allt bättre ställt, så ökar den pyskiska ohälsan. 

Allt fler lider idag av neuropsykiatriska problem, såsom ångest, utbrändhet, manodepressivitet, 

autism och koncentrationsproblem.  Och den vanligaste dödsorsaken bland personer under 50 år 

i västvärlden är självmord.  

En annan aspekt med det ökande isolering mellan människor är den ensamhet som breder 

ut sig. I många större svenska städer är vartannat hushåll ett singelhushåll. Det har också 

kommit en rapport om att millennialister (dvs. personer födda från mitten av 80-talet och fram 

till millennieskiftet) i snitt har tre gånger så lite sex som sin föräldrageneration. (Time, 2016) I 

det extremt högteknologiska och prestations- och arbetsinriktade Japan har detta redan nått 

extrema nivåer. Här är 70 procent av ogifta män och 60 procent av ogifta kvinnor i åldern 18 till 

34 år singlar – och mer än 60 procent av både män och kvinnor i samma åldersgrupp är 

oskulder. (The Independent, 2016) Detta kan kanske tyckas trivialt  – men det pekar trots allt på 

att något inte står till när vi prioriterar arbete och materiellt välstånd över nära relationer. I 

samma Japan har allt fler unga nu börjat gått ännu längre. En subkultur av så kallade hikikomori 

isolerar sig helt från omvärld i sina hem likt moderna eremiter för att medvetet undgå all verklig 

social tillvaro och professionellt liv, och så undfly samhällets hårda press och krav. (The Culture 

Trip, 2016) Denna subkultur breder nu ut sig allt mer – och  börjar nu att få fäste även i resten 

av västvärlden, vilket jag finner mycket oroande.   

Jag är medveten om att detta är stora frågor – som jag alls inte hyser hopp om att fullt ut 

kunna beröra på annat än ett mycket översiktligt sätt i detta till både tid och rum mycket 

begränsade format – men de är så pass viktiga att jag trots allt inte kunde låta bli att titta 

närmare på dem och lyfta ämnet om vilket övergripande framtidssamhälle vi vill ha.  

 

Frågeställning 

Kan vi öka den sociala hållbarheten och välmåendet genom ett alternativt synsätt på 

ekonomiska systemet?   

 

Metod  

En kvalitativ litteraturbaserad studie som utgår från Ann Thorpes bok Design för hållbar 

utveckling samt annan akademisk litteratur, kompletterad av nyhetsartiklar på internet som brett 

tar upp ämnet social hållbarhet.  



 

Teori  

Vad säger då den vetenskapliga litteraturen om saken? Ann Thorpe talar om följande mänskliga 

behov som de mest grundläggande för vårt välmående: försörjning (mat för dagen, fysisk och 

psykisk hälsa), skydd (tak över huvudet), känslor (självkänsla, kärleksfulla relationer, respekt, 

tolerans), förståelse (kunskap, nyfikenhet, medvetenhet), delaktighet (känsla av tillhörighet, 

sammanhang, solidaritet), fritid (lek, fantasi, vila), skapande (kreativitet, uttryck) och 

identitet/frihet (kompetens, självständighet, självkännedom, valfrihet). När dessa grundläggande 

behov inte tillgodoses kan resultatet bli depression, oro, kraftlöshet och ensamhet. (Thorpe, 

2008; 142f)  

Och det är alldeles slående hur få av de behov som här räknas upp, som kapitalism och 

ständig ekonomisk tillväxt i sig självt kan tillhandahålla.  

Thorpe skriver om att forskning visar att materialistiska värderingar uppkommer hos 

människor som inte fått sina trygghets- och identitetsbehov effektivt tillgodosedda – och att det 

materialistiska tankesättet dessutom förvärrar känslan av otillfredsställelse. Hon skriver att 

personer som inriktar sig på materiellt ägande mår psykiskt sämre, och vidare att materialismen 

som ett surrogat för trygghet skänker falsk självkänsla, tränger ut meningsfulla relationer och 

förminskar det egna uttrycket. Att vi istället för att identifiera oss utifrån vad vi äger måste 

vårda vårt inre varande. (Thorpe, 2008; 155ff) Hållbarhet handlar om att  inte utesluta 

mänskliga värden bara för att de inte passar in i det monetära marknadssystemet. (Thorpe, 2008; 

80)  

Förlusten av ritualer och riter i vårt moderna samhälle har försämrat vår känsla av 

sammanhang och delaktighet med vår omgivning, och därmed känslan av mål och mening med 

tillvaron som går utöver konsumism. (Thorpe, 2008; 198ff)   

Thorpe talar även om ekologisk läskunnighet som ett sätt att skapa kulturell och social 

mening och ett sammanhang för oss som människor (Thorpe, 2008; 198ff)  Även John Thackara 

talar om detta då han skriver om att återförvilda staden – att åter bjuda in det vilda i 

stadslandskapet (Thackara, 2015; 62ff), samt att uppföra ett system av commoning – en 

gemensamt ägande av naturresurser som kan ge en delad ansvarskänsla för det som växer. 

(Thackara, 2001 146). Carolyn Merchant talar å sin sida om ekologiska partnerskap som en väg 

mot social och ekologisk hållbarhet såväl som jämlikhet, bort från det gamla patriarkala 

kapitalistiska systemet av dominans över andra människor såväl som över naturen. (Merchant, 

2004; 223ff) Kontakt och samband med naturen hänger samman med vår mentala hälsa. 

(Thorpe, 2008; 198) 

Thorpe talar om den ständigt ökande tidspressen och stressframkallande snabbheten i vårt 

samhälle (Thorpe, 2008; 179) Hon skriver om hur samhällets allt högre hastighet leder till brist 



på möjlighet till återhämtning och på sätt till utbrändhet. Det enorma flödet från den ständigt 

närvarande informationsteknologin gör oss dessutom ännu mer stressade. (Thorpe, 2008; 182)  

Thackara säger vidare att dagens ekonomiska system ger också upphov till en större andel 

korttidsanställningar än tidigare, på vad Thackara kallar en ”informationsmarknad” istället för 

ett ”informationssamhälle”, där det handlar om att förminska, globalisera och accelerera 

Tackara talar om nya former av arbete och försörjning – och en omdefiniering av vad arbete 

innebär. Han talar om en alternativ, mer småskalig ekonomi av tjänster, gentjänster och 

byteshandel, i en ekonomi som handlar  om att skapa en känsla av att ”vi behöver varandra” och 

där vi blir sedda för vilka vi är som människor snarare än för vad vi gör, och att uppmärksamma 

även allt det obetalda arbete som idag görs som en omistelig del av det ekonomiska systemet  

(Thackara, 2005; 123ff) 

 

Diskussion 

Vi är väldigt ensamma idag. Vi lever i ett bubbelsamhälle. Ett samhälle där vi knappast längre 

rör oss i staden, utan endast mellan hemmet, jobbet och butiken – och för att ta oss däremellan 

sitter vi i ytterligare en bubbla, i form av vår egna bil. En stad om kvällen i vår tid är väldigt tom 

– och denna tomhet och ödslighet gör en stad långt mer otrygg att vistas i. Så skapas en ond 

cirkel. Många spenderar väldigt lika mycket tid framför skärmar som ansikte mot ansikte med 

människor – och vi känner ofta människor på andra sidan jorden av grannarna i lägenheten 

intill. Även i den större stadsbilden har vi bubblor – människor av en viss ekonomisk klass och 

etnisk bakgrund lever i en del av staden, medan människor av en annan klass, kultur och 

ekonomisk status lever i en helt annan del. 

Vi måste – detta är Thorpe, Thackara och Merchant alla rörande överens om – finna 

tillbaka till ett samhälle där alla får känna sammanhang och delaktighet sinsemellan och med sin 

omgivning, och på detta sätt motverka isolering och känslor av meningslöshet, otillräcklighet, 

rotlöshet och ångest.   

Dagens samhälle är lika mycket av ett klassamhälle som då vi hade en officiell arvsadel. 

Det är bara det att vi inte kallar den för adel längre, utan göms bakom begrepp som 

”meritokrati”, ”globalism” eller ”kapitalism” och rättfärdigar sig själva med uttryck som ”den 

osynliga handen” eller ”trickle down economy”. De yrken som är mest välbetalda hör också till 

de allra mest varierande och stimulerande, och ger dessutom möjlighet till störst inflytandet på 

samhällets utveckling. Medan vi bland de sämst betalda yrkena även finner de mest monotona 

och fysiskt och psykiskt slitsamma – de yrken vilka den så kallade ”white-collar”-klassen ser 

ner på. Och dessa faktum i sig leder i sig till ett statussamhälle fyllt av tävlan och stress, där alla 

vill rusa mot toppen för att inte trampas på – och en känsla av aldrig riktig vara bra nog. Det är 

en snabb ram inom vilken individen måste passa in eller slås ut.  



Dagens obligatoriska lönearbete för sin blotta överlevnads skull – kan måhända ersättas 

av en medborgarlön – en villkorslöst basinkomst för samtliga medborgare vilken går att leva på. 

Så skulle vi kunna få ett slut på nuvarande yrkesmässiga vantrivsel och uppnå Thackaras sociala 

ekonomiska vision, som i grunden handlar i grunden om att mötas på lika villkor och att göra 

delaktiga och sedda för sina specifika egenskaper och kunna råda över vår egen tid – och 

måhända uppnås en ny kulturell och vetenskaplig renässans, då individens eget personliga 

passion och intresse styr vad denna ägnar sin tid åt, istället för sökandet efter ekonomisk 

vinning. Över en grundläggande levnadsstandard och ekonomisk jämlikhet viktigare än absolut 

ekonomisk standard.  

Vårt nuvarande samhälle, som är byggt på ojämlikhet, elitism och individualism leder till 

oro, isolering och instabilitet. Extremism, vare sig det handlar om xenofobi, islamism eller 

andra former av extrem populism, frodas allra bäst i ett samhälle med stor känsla av hopplöshet, 

utanförskap och orättvisor. Vi söker desperat efter en tillhörighet och en mening. Vad händer 

om vårt behov av mening som människor inte uppfylls? Kanske kommer vi inte att få en ny 

revolutionsvåg mot samhällseliten, à la 1789, 1848 eller 1917-18, men en sak tycks säker – vi 

lever i en tid av uppenbart åter ökad oro och spänning. Det är en kris vi förmodligen inte kan 

konsumera oss ur. Fast kanske kan vi istället designa oss ur det – om vi är villiga att drastiskt 

tänka nytt. 

  

Resultat 

Sammanfattningsvis finns det tydliga tecken på att nej – vi blir vi verkligen inte lyckligare av att 

leva i ett samhälle där ekonomisk tillväxt måste gå före allt annat. Tvärtom riskerar ett 

råkapitalistiskt och materialismbaserat samhälle att leda till en ökande och utbredd psykisk 

ohälsa såväl som ett ökat socialt utanförskap – i synnerhet bland de viktiga grupper som måste 

bli framtidens samhällsbärare.  När det enda vi lever för är att konsumera har vi förlorat något 

grundläggande mänskligt. Vi behöver röra oss mot ett samhälle som värderar tid, kärlek och 

gemenskap över materiella ting och ekonomisk tillväxt. Så vilka andra lösningar på tillvaron 

finns att se? John Thackara, liksom Carolyn Merchant och Ann Thorpe presenterar en mängd 

spännande och intressanta förslag kring hur en sådan framtid skulle kunna se ut – med en 

förändrad syn på hur vi förhåller oss till ekonomin, materialism och arbete – mot en framtid där 

gemenskap, samarbete och en känsla av värde och sammanhang äntligen får lov att övertrumfa 

det kapitalistiska tävlingssamhället. Måhända har individualismen idag trots allt gått lite för 

långt – så långt att den får oss att må dåligt. Och så långt att vi tappat bort en del av den sociala 

gemenskap, samarbetsförmåga och omtanke om varandra, som är det som genom historien gjort 

människan så otroligt framgångsrik som art. Och kanske kan vi, genom en förändring i vårt sätt 

att se på varandra och på de liv vi lever, och genom att finna tillbaka till rötter och traditioner – 



och till vår uråldriga och livsviktiga samhörighet med den natur av vilka vi alla är del – finna en 

hållbar lösning där vi alla mår bättre. Såväl vi som människor som hela vår planet.  
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