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Abstract:  This paper aims to examine how and to what extent, a transition of Sweden according to the principles of 

Omställning Sverige (Transition towns Sweden), have the potential to contribute to a society with increased happiness.

The paper is  based  on a qualitative textual  analysis  of  the key texts  in  the Swedish Transition towns movement,  

Omställning Sverige. In the first part of the study the most important transition principles of Omställning Sverige were 

identified. Four key principles emerged: An altered view of economics, a spiritual change, a stronger local community 

and increased awareness. These transition principles were then analyzed through the lens of the scientific fields position 

on happiness, followed by a summarizing conclusion. 

The altered  view of  economics  which  Omställning Sverige  advocates,  where sustainability and  quality of  life  are 

priorities over economic growth, is even necessary to secure our basic physiological needs. Such an economy has also 

improved conditions for economic stability, high employment and higher efficiency in the sense of happiness promoted 

in relationship to how many natural resources are used. The form of spiritual change that is highlighted represents a  

shift from a materialistic consumer culture towards a greater focus on altruism, fellowship and a stronger relationship 

with nature. Also this principle has the potential to promote human well-being because we feel good through empathetic 

behavior, strong social relationships, identifying with a larger natural world and because a consumer culture contributes  

to severe mental and social stress in the struggle for social status. Here, however, a deficiency in the Transition towns 

movement's message emerges. Omställning Sverige lacks a clear commitment to equality within society, which reduces  

the probability for the advocated mental shift to occur. The third transition principle, a stronger local community, also  

has the potential to make us happier because it  promotes social cohesion and provides a secure foundation in life. 

However, there is no clear correlation between increased awareness of societal threats and happiness. Along with the 

increased awareness Omställning Sverige also advocates for a positive vision of the future, active citizenship and a  

belief in change. Such an approach has the potential to promote our happiness slightly. A positive vision for the future is  

also the best approach to promote active engagement to counter societal threats. In all the four aspects from which  

Omställning Sverige were analyzed, the advocated change has the potential to provide a happier society than if current 

policies were maintained. The main conclusion is therefore that an implementation of the Swedish Transition town 

movement's principles to a very high extent have the potential to contribute to a happier society. A recomendation to 

increase the emphasis on equality within the society is at the same time sent out to the transition towns movement.
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Populärvetenskaplig  sammanfattning:  Den  svenska  delen  av  det  internationella  omställningsnätverket  Transition 

Towns heter Omställning Sverige.  Omställning Sverige vill  ställa om Sverige till  ett  mer hållbart  samhälle.  Denna 

uppsats undersöker hur och i vilken grad, en omställning av Sverige efter Omställning Sveriges principer har potential  

att bidra till ett lyckligare samhälle. 

I undersökningen identifieras de fyra mest centrala omställningsprinciperna inom Omställning Sverige. Dessa är:

Ändrad syn på ekonomi Spirituell förändring Starkare lokalsamhälle Ökad medvetenhet

Den förändrade  synen på ekonomi  som omställningsrörelsen  förespråkar  där  hållbarhet  och  livskvalitet  prioriteras 

framför ekonomisk tillväxt är till och med nödvändig för att vi långsiktigt ska kunna tillfredsställa våra grundläggande 

fysiologiska  behov.  Omställning  Sverige  förespråkar  en  kretsloppsanpassad  ekonomi  med  lokalt  fokus.  En  sådan 

ekonomi har även bättre förutsättningar för ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och högre effektivitet i avseendet  

främjad lycka per använd naturresurs. Den form av spirituell förändring som lyfts fram innebär en övergång från en  

materialistisk konsumtionskultur mot ett ökat fokus på altruism, samhörighet och en starkare naturrelation. Även denna 

princip har potential att främja mänskligt välbefinnande eftersom vi blir lyckliga av empatiskt beteende, starka sociala  

relationer, känna samhörighet med naturen och eftersom en konsumtionskultur bidrar till en förödande form av psykisk  

och social stress i kampen om social status. En brist i omställningsrörelsens budskap framträder dock här. Omställning 

Sverige  saknar  ett  tydligt  ställningstagande för  jämlikhet  inom samhället  vilket  minskar  sannolikheten  för  att  den  

förespråkade mentala omställningen ska ske. Den tredje omställningsprincipen, ett starkare lokalsamhälle, har även det 

potential att göra oss lyckligare eftersom det främjar den sociala sammanhållningen och ger oss en trygg bas i livet. Det  

finns  däremot  inget  tydligt  samband  mellan  ökad  medvetenhet  om samhällshot  och  lycka.  En  ökad  medvetenhet  

förespråkas tillsammans med en positiv framtidssyn, ett aktivt samhällsengagemang och en tro på förändring. Ett sådant  

synsätt har potential att främja vår lycka något. En positiv framtidssyn är dessutom det bästa angreppssättet att främja  

ett aktivt engagemang för att motverka samhällshoten. Inom alla de fyra aspekter utifrån vilka Omställning Sverige  

analyserades kan alltså förändringarna som förespråkas ge ett lyckligare samhälle jämfört med om nuvarande policy 

bibehålls. Den huvudsakliga slutsatsen i denna studie är därför att en implementering av omställningsrörelsens principer  

i mycket hög grad har potential att bidra till ett lyckligare samhälle.

Nyckelord:  Hållbar utveckling, lycka, Omställning Sverige, Transition towns, ekonomisk tillväxt, konsumtionskultur 

lokalsamhälle, medvetenhet, klimatförändringar
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1 Inledning
Redan  antikens  filosofer  förde  utförliga  diskussioner  om hur  samhället  bör  organiseras  för  att 
människor ska må bra. Vår lycka har alltid funnits på den politiska agendan. På grund av bland 
annat vetenskapliga förenklingar har lyckan som samhällsmål hamnat i skymundan och mer eller 
mindre ersatts av ekonomisk rikedom som högsta samhällsmål. En anledning till denna utveckling 
har varit att lycka är svårt att mäta. Under senare tid har vetenskapen om lycka dock gjort stora 
framsteg och vi ser nu att ökad ekonomisk rikedom inte längre främjar lycka i den rika delen av 
världen. I ljuset av detta tycks det nu vara dags att ändra samhällets inriktning och återigen på allvar 
börja diskutera hur vi kan främja mänskligt välbefinnande.

Målet om en ständigt ökande ekonomisk rikedom har även försatt planetens ekosystem för oerhörda 
påfrestningar.  Det har motiverat utvinning av naturresurser i  en aldrig tidigare skådad takt som 
riskerar  att  förändra  hela  planetens  tillstånd.  Trots  den  rika  världens  sanslösa  utvinning  av 
naturresurser  har  alltså  våra  lyckonivåer  inte  ökat  nämnvärt  under  de  senaste  årtiondena. 
Utmaningen blir således: Hur kan vi leva det goda livet, samtidigt som vi lever ekologiskt hållbart? 
Omställning Sverige har gjort  en ansats till  att  finna svaret på denna fråga.  Den här  uppsatsen 
analyserar  om den förespråkade omställningen har förutsättning att  klara det  ena av de här två 
målen, nämligen att främja mänskligt välbefinnande. Frågan är: Har omställningsrörelsen hittat ett 
svar eller är det ytterligare spekulationer om vår väg till lycka?

Om Omställning Sverige

Omställning Sverige är en ung rörelse som är en del av det internationella nätverket Transition 
towns. Den första omställningsbygden startades i Storbritannien 2006. I Sverige grundades rörelsen 
ett  par  år  senare  genom  organisationen  Hela  Sverige  ska  leva.  Hela  Sverige  ska  leva  (2011) 
beskriver huvuduppgiften som att på lokal nivå möta de utmaningar vi ställs inför genom peak oil 
och klimatförändringarna genom att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för att 
överväga, initiera och genomföra omställningsinitiativ. 

Definition av lycka

Den här uppsatsen analyserar vad som har potential till att bidra till lycka över tid i Sverige. Det är 
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lätt  att  inta  en  alltför  snäv syn på  lyckobegreppet  när  det  ska  definieras.  Samtidigt  behövs  en 
definition för att överhuvudtaget kunna utvärdera lycka. Utgångspunkten för denna uppsats är att 
lycka är känslan av att må bra och uppskatta livet. Eftersom positiva känslor driver ut negativa och 
tvärtom, så innebär en ökad lycka i ett samhällsperspektiv, att befolkningen upplever en större andel 
varaktiga positiva känslor. En utförligare problematisering kring lyckobegreppet sker i en senare del 
av  uppsatsen  (4 Allmänt  om lyckoforskning). Begreppen  lycka,  livskvalitet  och  välbefinnande 
likställs i den här uppsatsen.

2 Syfte och frågeställning
Det övergripande syftet med studien är att undersöka om en omställning av Sverige i den form som 
Omställning Sverige förespråkar har potential att främja svenskars välbefinnande. Förhoppningen är 
att studien kan användas för att legitimera eller påvisa svagheter i Omställning Sveriges budskap 
samt som stöd för omställningsrörelsen själva i utformningen av framtida visioner. Studien kan även 
bidra  till  att  främja  en  starkare  integrering  av  vetenskapliga  synsätt  på  lycka  inom politik  och 
ekonomi samt främja tvärvetenskap. Den huvudsakliga frågeställningen lyder:

Hur  och  i  vilken  grad  har  en  omställning  av  Sverige  efter  Omställning  Sveriges  
principer, potential att bidra till ett lyckligare samhälle?

3 Metod och material

3.1 Metod

I denna uppsats används kvalitativ metod. Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapen har en 
lång och tung tradition men vad som innefattar en kvalitativ metod kan se väldigt olika ut. Det är 
därför svårt att ge en exakt definition för vad kvalitativa metoder är. Ahrne och Svensson (2011a) 
använder  kvalitativa  metoder  som en övergripande term för  alla  typer  av  metoder  baserade  på 
intervjuer, observationer eller textanalys som inte är direkt utformade för att analysera kvantitativt. 
Oavsett hur mycket man som samhällsforskare anstränger sig för att distansera sig från den del av 
samhället man studerar har man oundvikligen vissa förväntningar och föreställningar och kanske 
även starka värderingar kring det man ska undersöka (Ahrne och Svensson 2011a). Eftersom den 
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vetenskapliga  metoden  har  stor  inverkan  på  resultatet  är  det  viktigt  att  sätta  in  läsaren  i  de 
metodologiska val studien bygger på. Som forskare bör man därför vara beredd på att redogöra och 
argumentera för  de metoder man har valt  (Ahrne och Svensson 2011b).  Valet  av metod avgörs 
framförallt av vilka forskningsfrågor man har. Forskare som använder sig av kvalitativ metod har 
inte  nödvändigtvis  färdiga  analysmetoder  utan  måste  ibland  utveckla  egna  analysverktyg  och 
strategier (Ahrne och Svensson 2011a). Valet av metod kan ses som ett försök att finna eller skapa 
en väg från obesvarad fråga till ett svar, från problem till lösning eller från brist på kunskap till 
kunskap  (Ahrne  och  Svensson  2011b).  Den  bästa  vägen  att  finna  ett  trovärdigt  svar  på  en 
frågeställning  är  alltså  att  försöka  använda  den  mest  lämpliga  metoden.  Angreppssättet  för  att 
besvara denna uppsats frågeställning har vägletts av denna princip. Detta har lett till att den använda 
metoden bestod av flera olika moment. Följande tabell (Tabell 1) presenterar en sammanfattning av 
det metodologiska tillvägagångssättet i denna studie. En utförligare förklaring följer sedan.

I.    Identifikation av Omställning Sveriges mest centrala omställningsprinciper.

II.  Genomgång av forskningslägets position om lycka med hänseende till de mest centrala
      omställningsprinciperna.

III. Sammankopplande analys av Omställning Sveriges mest centrala principer i relation till 
      lyckoforskningen position.

IV. Slutsats.

Tabell 1. Metodologiskt tillvägagångssätt.

Det första delmomentet bestod av en identifikation av Omställning Sveriges viktigaste principer för 
det framtida samhället  (5  Omställning Sveriges mest centrala omställningsprinciper) genom en 
kvalitativ textanalys. Boréus (2011) argumenterar för att texter inte är slumpmässigt valda bokstäver 
på ett papper. De är koherenta och kommunikativa. Det ska alltså finnas ett sammanhang och ett 
budskap  som ska  förmedlas.  Det  finns  flera  skäl  till  att  studera  texter  i  samhällsvetenskapliga 
studier. Texter påverkar samhället och de bidrar till att forma människor och deras föreställning om 
hur samhället är och borde vara. Formuleringarna i en text ges en mening av textkonsumenten som 
textproducenten i lägre eller högre grad gav den (Boréus). Det empiriska materialet i denna studie 
består just av texter.  Analysen av dessa texter utfördes genom att använda två delkriterier för att 
identifiera Omställning Sveriges viktigaste omställningsprinciper, nämligen, vad som lyfts starkast i 
texterna  och  vilka  principer  som  utgör  störst  omställning  av  samhället.  I  identifikationen  av 
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Omställning Sveriges  mest  centrala  omställningsprinciper  framträdde fyra  centrala  principer  för 
Omställningen av Sverige. Dessa principer ledde fram till nya analysfrågor som utgjorde grunden 
för studiens nästa del.

Studiens  andra  del (6 Forskningsbakgrund  och  analys)  bestod  av att  ställa  de  härledda 
analysfrågorna till relevant forskning om mänsklig lycka. Widén (2009) betonar vikten av att ställa 
rätt  frågor.  Grundläggande för  allt  vetenskapligt  analysarbete  är  att  arbeta  med  kritiska  frågor. 
Frågorna  kan  liknas  vid  ett  redskap  för  att  kunna  utföra  ett  hantverk.  Om  frågorna  är  väl 
formulerade kan de fungera som arbetsredskap av god kvalité, mindre väl formulerade frågor kan 
ha  motsatt  verkan  (Widén).  De  härledda  analysfrågorna  var  utformade  för  att  analysera  vilka 
ställningstagande  relevant  forskning  tar  om  de  fyra  centrala  omställningsprinciperna.  Genom 
analysfrågorna utfördes därmed en utförlig genomgång av forskningslägets position om lycka med 
hänseende till de mest centrala omställningsprinciperna.

I studiens tredje del (6.1.2,  6.2.2,  6.3.2,  6.4.2 Sammanfattning och sammankoppling) utfördes en 
sammankoppling  mellan  textanalysen  i  del  I  och  forskningsfältets  position  i  del  II.  En separat 
analys genomfördes för varje av de fyra identifierade omställningsprinciperna där forskningsfältets 
position analyserades i relation till Omställning Sveriges position.

Slutligen  sammanfogades  resultatet  av  de  fyra  olika  delarna  till  en  sammantagen  slutsats (7 
Slutsats) som besvarar studiens huvudsakliga frågeställning.

3.2 Material

Det empiriska materialet som granskas i denna uppsats är de centrala texterna som används inom 
den svenska omställningsrörelsen. Huvudanalysen utgår från texten ”Ställ om Sverige! Inspiration 
och  handledning  för  omställningsgrupper”  (Hela  Sverige  ska  leva,  2010a).  En  mindre  del  av 
analysen utgår även från flygbladet ”Omställning Sverige, en del av det internationella nätverket 
Transition Towns” (Hela Sverige ska leva, 2010b).

Anledningen till att analysen är gjord på dessa två texter är att de används som centrala dokument 
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för den svenska omställningsrörelsen. ”Omställning Sverige, en del av det internationella nätverket 
Transition Towns” är ett flygblad som används vid till exempel publika evenemang för att sprida 
information  om  omställningsrörelsen.  ”Ställ  om  Sverige”  beskrivs  som  ett  inspirations-  och 
handledningsmaterial för de som vill skapa nya förutsättningar lokalt och samtidigt värna om jorden 
som en gemensam resurs. Handledningen är framtagen under hösten 2009 inom projektet hållbara 
bygder.  Materialet  sammanställdes  av  Hela  Sverige  ska  leva,  som  är  huvudman  för 
omställningsrörelsen,  tillsammans  med  institutionen  stad  och  land  vid  Sveriges 
Lantbruksuniversitet,  Naturskyddsföreningen  och  Naptek  –  Nationellt  program  för  lokal  och 
traditionell kunskap (Hela Sverige ska leva, 2010a). ”Ställ om Sverige” är tryckt i en upplaga om 
8000 exemplar vilka alla är  distribuerade.  Materialet  finns även tillgängligt i  digitalt  format på 
Omställning Sveriges hemsida (Hela Sverige ska leva 2011).

4 Allmänt om lyckoforskning
Detta  avsnitt  berör  grunderna  inom  lyckoforskning.  Syftet  med  avsnittet  är  att  ge  läsaren  en 
övergripande  bild  om  lyckoforskning,  för  att  i  senare  avsnitt  studera  lycka  i  förhållande  till 
Omställning Sveriges viktigaste principer.

Definitioner av lycka

I  ”Exploring  happiness” utforskar  Sissela  Bok  (2010)  lycka  utifrån  ett  vetenskapligt  och  ett 
filosofiskt perspektiv. Bok skriver att antalet definitioner av lycka är nästan lika många som antalet 
personer som har diskuterat vad lycka är. Den amerikanske filosofen V.J McGill var förvånad över 
denna företeelse. Varför förekom dessa skilda synsätt från läromästare Platon till lärling Aristotoles 
och vidare genom historien. McGill hittade till slut en gemensam nämnare mellan många av dessa 
definitioner: ”Ett ihållande tillstånd där den mest fördelaktiga proportionen mellan tillfredsställda 
begär och begär är förverkligad” (Bok, s 37). Denna definition tillfredsställer de som likt Aristotoles 
menar att man erhåller lycka genom att tillfredsställa så många begär som möjligt såväl som synen 
där lycka är att ha så få begär som möjligt. Men även denna definition har kritiserats. Hur man 
definierar lycka leder ofta till olika slutsatser om hur man blir lycklig. Bok menar att vi genom att 
förstå skillnaden mellan känslor och upplevelser, kan förstå de många generaliseringarna om vad 
lycka  är.  Få  definitioner  stämmer  överens  med våra  dagliga  upplevelser  av  lycka  och vissa  är 
inkompatibla med andra. Trots det så bör vi uppmärksamma dem alla för att försöka förstå hela 
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betydelsen av lycka (Bok). Lyckoekonomen Richard Layard (2005) tar sin utgångspunkt i att lycka 
är känslan av att må bra, njuta av livet och vilja att känslan bibehålls. 

Vetenskaplig lycka

Inte sedan antiken har det funnits en så livlig debatt som dagens om vad som bidrar till mänsklig 
lycka. Under det senaste decenniet har vi sett en anmärkningsvärd ökning av antalet vetenskapliga 
studier  om mänsklig  lycka.  Vetenskapen  har  framförallt  riktat  in  sig  på  att  studera  subjektivt 
välbefinnande, neurovetenskap och interaktionen mellan arv och miljö (Bok) inom framförallt de 
vetenskapliga  fälten  psykologi,  neurovetenskap,  sociologi,  ekonomi,  och  filosofi  (Layard). 
Forskningsrönen har visat att våra grundläggande känslor är universella. Glädje, ilska, äckel och 
sorg  är  känslor  som  uttrycks  på  hela  planeten.  Likaledes  så  är  några  av  våra  känslouttryck 
universella. När vi upplever glädje, reagerar vi med liknande rörelser genom dans, handklappningar 
och högljutt skratt. Varken hälsa eller någon annan egenskap för den delen har dock visat sig vara 
nödvändig för att folk ska känna sig nöjda över sina liv. Människan är en så komplex varelse och 
upplever lycka på så många sätt så att ingen faktor kan sägas vara essentiell för ett lyckligt liv för 
alla. Några egenskaper visar sig dock vara grundläggande för de flesta såsom att inte ha kronisk 
värk (Bok).

Subjektiv eller objektiv lycka

Inom den filosofiska och den vetenskapliga synen på lycka har det rått skilda meningar om vad man 
ska jämföra när man mäter lycka. Är det endast den självupplevda lyckan (subjektivt välbefinnande) 
som är av betydelse eller är det till och med så att endast en utomstående kan mäta lycka på ett 
objektivt sätt? Bok ger sin syn på denna till synes eviga fråga. Hon menar att man genom att föra 
dialog med individer som bedömer sin egen lycka kan få ovärderlig information. Samtidigt, om man 
stannar vid att intressera sig endast för någons subjektiva syn på lycka så kommer man att få en 
begränsad förståelse. Samma sak gäller om man ignorerar den subjektiva lyckan i objektivitetens 
namn. Bok menar att det gäller att använda båda perspektiven och ta hänsyn till upplevelser sedda 
både inifrån och utifrån. Robert Nozicks tankeexperiment upplevelsemaskinen utmanar tanken om 
att  den  upplevda  lyckan,  det  vill  säga  det  subjektiva  välbefinnandet  är  det  enda  som bör  ha 
betydelse inom lyckoforskningen:

Anta att det fanns en upplevelsemaskin som kunde ge dig precis den upplevelse som du  
önskade dig. Superduper neuropsykologer skulle stimulera din hjärna så att du tror och  
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känner att du skrev en fantastisk bok, du fick en ny vän eller att du läser en intressant  
bok. Hela tiden så skulle du rent fysiskt flyta i en tank och ha elektroder kopplade till  
din hjärna. Skulle du koppla in maskinen för evigt, och därmed förprogrammera ditt  
livs upplevelser? Min översättning från Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, 1974 
(Bok, s.25).

Detta tankeexperiment har replikerats ett otal antal gånger i diverse klassrum. Det har visat sig att 
endast några få procent av studenterna är redo att överge sitt nuvarande liv för ett fiktivt liv i evigt 
lyckorus. Robert Nozick besvarar även han frågan med ett rungande nej! Det är mycket mer än bara 
upplevd lycka som betyder något för oss människor. Vi vill göra vissa saker, inte bara uppleva att vi  
gör dem. Vi vill även vara på ett särskilt sätt,  inte bara uppleva att vi gör vissa saker. Nozicks 
exempel utmanar förenklade synsätt på lycka, det visar att upplevd lycka inte är det enda som ger 
mening  till  våra  liv.  Slutsatser  från  studier  där  samhällsvetenskapliga  och  naturvetenskapliga 
forskare har samarbetat utgör en otrolig förbättring från tidigare gissningsarbete. Sådana jämförelser 
gör det möjligt att motbevisa anekdotiska påstående baserade på intuitiva anspråk. Men det finns 
fortfarande anledning till att ifrågasätta validiteten och vara försiktig när man vill dra slutsatser om 
lycka baserat på vetenskapliga mätningar. Mätningarna mäter ju inte lycka i sig utan hjärnrespons, 
psykologiska reaktioner, utförande av psykologiska experiment och svar på enkäter. Informationen 
kan vara förvrängd på flera sätt och olika mätmetoder har visat sig leda till olika resultat. Responsen 
kan även vara påverkad av upplevelser såsom om personen precis har sett en sorglig film (Bok).

 

Mätbarhet

En fråga som är lika gammal som lyckoforskningen är huruvida lycka kan mätas. Oavsett vem som 
hävdar sig ha mätt lycka, bör vara beredd på frågor. Bok ställer flera: Vilken metod kan möjligtvis  
mäta lycka så grundligt att det får med hela dess omfång? Genom vilken kvantitativ standard kan en 
persons lycka jämföras med någon annans? Vilka data spelar roll när man jämför en persons lycka 
från dag till dag eller år till år? Genom vilka indicier kan sådana personliga upplevelser synas för 
utomstående? Ny mätteknologi utmanar alla förenklade beräkningar i vilka glädje och smärta är 
endimensionellt.  Det har visat sig finnas distinkta och oberoende neurologiska substrat för flera 
olika former av positiva och negativa känslor. I vår hjärna utspelar sig en komplex musikal av olika 
positiva och negativa känslor (Bok). Layard vidhåller dock att lycka är någorlunda endimensionellt 
eftersom positiva känslor driver ut negativa och tvärtom. Lyckoforskaren Ed Diener betonar vikten 
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av  att  kombinera  olika  metoder  såsom självutvärdering,  extern  värdering,  observationsmetoder, 
longitudinella  studier,  experimentella  studier,  psykologiska  och  andra  metoder  för  att  förfina 
tolkningen innan generella  slutsatser  kan dras.  Daniel  Gilbert  lyfter  de stora talens lag som en 
delreplik till oro över svårigheterna med att mäta subjektivt välbefinnande. Om en mätning inte är  
tillräckligt säker så bör vi inte sluta mäta utan istället mäta igen och igen tills vi får trovärdig data. 
Gilbert tillägger att det som inte går att mäta, ibland kan vara viktigare än det som går. Men menar 
han, det är inte vetenskap för vetenskap handlar om att mäta (Bok). Även Layard vidhåller att även 
om  mätmetoderna  fortfarande  är  ganska  grova  så  går  lycka  att  mäta  och  det  är  en  objektiv 
dimension av alla våra upplevelser.

Lyckans moral

Den  brittiske  upplysningsfilosofen  Jeremy  Bentham  myntade  det  etiska  förhållningssättet  The 
Greatest Happiness Principle; principen för den största möjliga lyckan. Förhållningssättet går ut på 
att våra moraliska överväganden bör bli bedömda efter den totala påverkan på alla berörda parter, 
där allas värde är lika. Den rätta moraliska handlingen är därmed den som totalt sett ger den största 
möjliga  lyckan.  Denna  princip  kan  anammas  både  privat  och  publikt.  Principen  innefattar  två 
separata ställningstaganden. Ställningstagandet om allas lika värde och det om att människors lycka 
är det ultimata målet (Layard). Layard motiverar detta med att  olikt alla andra mål så är lycka 
uppenbart gott. Om vi blir tillfrågade varför lycka är viktigt så kan vi inte ge något ytterligare svar  
än att det bara är så. Det är därför det ultimata målet. Andra mål såsom hälsa, självstyre och frihet är 
istället instrumentella. Vi kan ge ytterligare förklaringar till varför vi vill uppnå dem. Layard menar 
också  att  principen  för  den  största  möjliga  lyckan  bör  hjälpa  oss  både  i  att  välja  regler  och 
handlingar.  Reglerna  vi  väljer  som ska  utgöra  lag  i  ett  land  bör  utgå  från  principen  och  alla 
mänskliga rättigheter som framträder i lagskrifter bör berättigas med att de hindrar lidande eller 
främjar lycka. Vår förståelse av vad som främjar mänsklig lycka kommer aldrig att bli fullständig. 
Men enligt Layard finns det ingen annan väg att gå än att fortsätta söka och att använda det vi redan 
vet för att maximera den mänskliga lyckan.

Kan man träna lycka?

En ändlös lista av självhjälpsmanualer tornar upp sig efter sökordet ”träna din lycka”. Tanken på att 
mental träning ska bidra till ett lyckligare liv har blivit en miljonindustri men kan man verkligen 
träna upp sin lycka på individnivå? En del tyder på det, hjärnaktiviteten hos tibetanska munkar är 
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exempelvis ihållande väsentligt högre i vänstra prefrontala cortex, samma område som är stimulerat 
när  vi  upplever  positiva  känslor.  Munkarna kan därför  anses  som världsmästare  på meditation. 
Forskning om lycka berör genomsnitt och korrelationer. Eftersom vad som ger lycka varierar starkt 
så  bör  författare  till  självhjälpsmanualer  därför  förse  dess  läsare  med  varningar  och  etiska 
övervägningar (Bok). I de flesta av oss finns det dock en positiv kraft som vi kan släppa fri om vi 
övervinner våra negativa tankar. Det finns flera olika redskap som kan göra oss lyckligare som 
individer. Från Buddhistisk meditation till positiv psykologi. För människor vars tankar domineras 
av negativa känslor, har även kognitiv terapi och antidepressiva läkemedel visat sig fungera. Att 
lindra  depression  och  känslan  av  att  vara  olycklig  bör  vara  viktigare  i  offentlig  policy  än  att 
framhäva lycka,  både av rättviseskäl och eftersom vi har större kunskaper om hur vi avlägsnar 
eländeskänslor (Layard).

Tid

En åtskillnad i lyckoforskningen finns i den som studerar lycka vid en särskild tidpunkt jämfört med 
den som studerar lycka över längre perioder. Psykologiska undersökningar har dock visat att när vi 
ser tillbaka på våra liv så minns vi topparna, dalarna och dramatiska förändringar i långt högre grad 
än längre perioder av lycka eller misär (Bok).

Hedonisk anpassning

Begreppet  hedonisk  anpassning  syftar  till  att  vi  anpassar  oss  till  upplevelser  av  njutning. 
Psykologerna som myntade begreppet föreslog att vi endast kvarhåller känslan av lycka eller sorg 
under en kort tid för att sedan gå tillbaka till  ett neutralt läge. Det är processen att anpassa sig 
emotionellt till yttre omständigheter som psykologerna kallar hedonisk anpassning. Forskning kring 
företeelsen visar att lotterivinnares lyckonivåer inte skiljer sig signifikant mot innan vinsten och att 
människor drabbade av förlamning är mindre olyckliga än förväntat. Begreppet har kritiserats bland 
annat för att de förlamade faktiskt inte upplevde samma lyckonivå som tidigare och att andra typer 
av lidande såsom kronisk smärta, konstant högt ljud och svår depression faktiskt är ihållande. Inom 
tidigare lyckoforskning finns flera studier som antytt att våra lyckonivåer till stor del är styrd av arv 
och att det därför finns en någorlunda fast punkt där vår lycka balanserar. Den långvariga synen på 
att ställa arv mot miljö har dock visat sig vara alltför förenklad. Båda spelar uppenbarligen en stor  
roll i utvecklingen av en människa och arv och miljö interagerar kontinuerligt (Bok).
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Lycka ur ett samhällsperspektiv

Människor uppfattar generellt sett sig själva som lyckliga. Globala undersökningar som frågat hur 
nöjda  människor  är  med  sina  liv  visar  att  majoriteten  av  de  svarande  upplever  sina  liv  som 
någorlunda  till  väldigt  bra  i  alla  inkomstgrupper  och  utbildningsnivåer.  Genomsnittlig  upplevd 
lycka tycks ligga över neutral i de flesta länderna inklusive de absolut fattigaste. Genomsnittet på en 
tiogradig skala visade sig vara mellan sju till nio. Även om ingen faktor kan sägas vara essentiell för 
ett lyckligt liv för alla, så finns det flera faktorer som bidrar till lycka för de allra flesta och därmed i 
ett  samhällsperspektiv.  Lyckoforskarna  Diener  och Biswas-Diener  har  listat  vad  som bidrar  till 
psykologisk  rikedom:  Positiv  syn  på  andlighet  och  meningen  med  livet,  positiva  attityder  och 
känslor, kärleksfulla sociala relationer, engagerande sysselsättning, ha värden och livsmål för att 
uppnå dem, fysisk och mental hälsa samt materiell standard som tillfredsställer våra behov. Den 
absolut viktigaste faktorn av dessa är att ha nära sociala relationer. Känslor som rädsla, hat, avund 
ses som speciellt troliga att påverka lyckan negativt. Demografiska faktorer som kön och etnicitet 
tycks ha liten signifikans i moderna demokratiska samhällen. I diskriminerande samhällen har dessa 
större betydelse. Personliga drag som optimism och utåtagerande tycks också vara signifikant för 
människors lyckonivåer. Samhällen med hög levnadsstandard, hög läskunnighet, individuell frihet 
och modernitet  upplever en genomsnittlig högre grad av lycka.  Även tacksamhet tycks vara en 
universell nödvändighet för att uppnå höga lyckonivåer. Vi behöver tacksamhet och påståendet om 
att ökad tacksamhet leder till ökad lycka verkar vara giltigt för alla (Bok).

Det har visat  sig att  lyckliga individer  i  genomsnitt  lever  längre och har bättre hälsa (Layard).  
Frågan som då uppstår är vad som är orsak och verkan. Är det lycka som leder till god hälsa eller är 
det god hälsa som leder till lycka? Det verkar som om båda påverkar varandra positivt men att lycka 
är viktigare för en god hälsa än tvärtom. Layard menar att oavsett hur vi mäter lycka verkar det vara 
en avgörande faktor för fysisk hälsa. Lyckliga människor har större motståndskraft för psykiska 
sjukdomar, de tenderar även att ha mer robusta immunsystem och lägre nivåer av stress de är också 
mer benägna att återhämta sig efter svåra operationer. Hälsa är däremot inte den starkast påverkande 
faktorn  på  vår  lycka  (Layard).  En anledning  är  att  det  endast  finns  ett  svagt  samband  mellan 
upplevd hälsa och faktiskt hälsa och att ingendera är oumbärliga för lycka (Bok). Sjukdomar som 
bidrar till kronisk smärta och mental ohälsa bidrar dock starkt negativt på vår lycka (Layard). Men i  
allmänhet uppfattas saker som fysisk hälsa, intelligens, attraktivitet och moralisk förträfflighet som 
mycket viktigare för vår lycka än vad det faktiskt är (Bok).
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En smärtsam realitet i den mänskliga naturen är att vi hatar att förlora mer än vad vi älskar att vinna. 
Att  förlora  £100 i  inkomst  smärtar  betydligt  mer  än  lyckan  £100 löneökning  skulle  givit  oss. 
Människan uppskattar inte återkommande massiva omorganiseringar av vardagsliv och samhälle. 
Sådana  förändringar  bör  endast  göras  där  tydliga  fördelar  kan  nås.  Vissa  samhälleliga 
omorganisationer som skulle kunna ge en liten positiv effekt bör ändå undvikas eftersom påverkan 
på de som förlorar skapar mer olycka än vad reformen bidrar positivt. Den mänskliga oviljan att  
förlora, grundar sig i att vi vill ha trygghet, det är även en faktor som har bidragit till att vi byggt  
upp välfärdssystem (Layard).

Ovanstående text bör inte ses som någon uttömmande förklaring till vad lycka är, eftersom rön som 
är direkt relaterade till omställningens mest centrala principer inte berörs i någon större utsträckning 
i detta kapitel. De behandlas istället längre fram i uppsatsen. 

15



5 Omställning Sveriges mest centrala omställningsprinciper
I  omställningshäftet  Ställ  om  Sverige!  beskrivs  vilken  riktning  omställningsrörelsen  vill  att 
samhället ska gå. ”Vi behöver göra oss bilder av en framtid där vi har betydligt mindre ekologiskt 
fotavtryck än idag och samtidigt se möjligheter till ökad livskvalitet” (Hela Sverige ska leva, 2010a, 
s.12).  Ansatsen  är  alltså  att  minska  vår  påverkan  på  planeten  samtidigt  som  vi  ska  öka  vår 
livskvalitet. I detta avsnitt utreds vilka delar av samhället Omställning Sverige vill förändra och 
vilka  faktorer  som lyfts  fram som avgörande i  omställningen.  Detta  avsnitt  är  alltså  avsett  att 
identifiera Omställning Sveriges mest centrala omställningsprinciper. Utifrån analysen härleds även 
flera  analysfrågor  som  i  nästa  kapitel  (6 Forskningsbakgrund  och  analys)  ställs  till  relevant 
forskning. Tabell 2 utgör en sammanfattning av Omställning Sveriges mest centrala principer. 

Ändrad syn på ekonomi Ej tillväxtbaserad ekonomi
Minskad energi- och resursanvändning
Bygga Resiliens

Spirituell förändring Frångå konsumtionskultur
Sociala relationer
Fokus på hälsa, livskvalitet och livsinnehåll
Global Rättvisa
Starkare naturrelation

Starkare lokalsamhälle Lokal kretsloppsekonomi
Social samhörighet
Minskad mobilitet

Ökad medvetenhet Miljöförstöringar
Peak oil
Synliggör en positiv framtid

Tabell 2. Sammanfattning av Omställning Sveriges centrala omställningsprinciper.

5.1 Ändrad syn på ekonomi

Omställning Sveriges syn på vad som kännetecknar en väl fungerande ekonomi skiljer sig radikalt 
från det nuvarande ekonomiska systemet:

Ekonomi är inte mål utan medel. Det ekonomiska systemet behöver reformeras så att  
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det inte längre hindrar oss, utan istället hjälper oss att inpassa oss i ekosystemen och  
ger alla människor på jorden en jämlik chans att utveckla sin fulla mänskliga potential.  
Den ekonomiska spelplanen behöver  förändras  i  grunden och den omställning  som  
behöver göras innebär en utmaning för vårt sätt att fatta gemensamma beslut på lokal,  
nationell och global nivå. (Hela Sverige ska leva 2010a, s.13)

Vilka är då de centrala faktorerna i omställningsrörelsens syn på ekonomi? En avgörande aspekt är 
synen på ekonomisk tillväxt: ”Föreställningen om ekonomisk tillväxt som mål för samhället är 
föråldrad på många sätt. Ständig ekonomisk tillväxt på ett begränsat klot är inte bara en ekologisk 
omöjlighet. Ekonomisk rikedom över en viss nivå framstår inte ens som önskvärd – mänskligt och 
socialt.” (Hela Sverige ska leva 2010a, s.12) Här framkommer ett tydligt ställningstagande. Över en 
viss  nivå,  så  främjar  inte  längre  ekonomisk  rikedom,  mänskligt  eller  socialt  välbefinnande. 
Utgångspunkten  är  istället  att  ekonomin  ska  organiseras  i  samspel  med  ekosystemen  och  ge 
världsmedborgarna en jämlik chans att nå sin fulla potential. För att detta ska vara möjligt anses 
alltså att vi måste överge strävandet efter ständig ekonomisk tillväxt. I samma passage lyfts även 
forskning kring förhållandet mellan självupplevd lycka och ekonomisk tillväxt i västvärlden. Det 
konstateras att fram till ungefär 1960 så ökade lyckonivåerna i takt med att ekonomin växte men 
efter  1960  så  har  västvärlden  haft  mer  eller  mindre  ständig  ekonomisk  tillväxt  men  den 
självupplevda  lyckan  har  varit  konstant  under  samma  tid.  Ytterligare en  princip  är  att  bygga 
resiliens:

Vi  strävar  efter  att  minska  sårbarheten.  Resiliens  är  förmågan  hos  ett  system  att  
fungera  trots  att  det  utsätts  för  förändring.  I  de  flesta  samhällen  för  en  eller  två  
generationer sedan fanns behov av en baskunskap för att klara livet som att odla och  
konservera mat, göra kläder, bygga med lokala material. Vi brukade baka kakan lokalt  
och importera glasyren. Nu importerar vi kakan och producerar glasyren lokalt. Det  
gör oss sårbara. (Hela Sverige ska leva 2010a, s.15).

Den analytiska frågeställningen som följer av detta resonemang lyder:  Är ett samhälle som inte  
strävar efter ekonomisk tillväxt fördelaktigt för vår lycka?
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5.2 Spirituell förändring

Omställning  Sverige  vill  även  föra  fram  en  existentiell  dimension i  omställningen.  En  av 
Omställningens  fem ben  är  ”vår  mentala  omställning,  den  inre  resan”  (Hela  Sverige  ska  leva 
2010b).  Under  rubriken  ”Minskat  avtryck  med  ny livskvalitet”  skrivs  ”Nuvarande  kris  har  en 
existentiell dimension och väcker frågor om vad det innebär att vara människa. Den nu nödvändiga 
omställningen innebär en möjlighet för oss att växa som människor och att förstå att vi är en del av 
ekosystemet” (Hela Sverige ska leva 2010a, s.12). Den existentiella dimensionen innefattar därmed 
en starkare naturrelation,  vilket även bekräftas med ett  påstående om att  vi  behöver öka vår 
omsorg  om  naturen.  Den  existentiella  synen  innefattar  även  ett  ifrågasättande  av 
konsumtionskultur:  ”Det  finns  antagligen  mycket  mer  tillfredsställande  sätt  att  utveckla  våra 
sociala och existentiella behov på än vad konsumtionssamhället möjliggjort”. Omställning Sverige 
påpekar  vidare  att  ”Ekonomisk  rikedom  över  en  viss  nivå  framstår  inte  ens  som önskvärd  – 
mänskligt och socialt.” (Hela Sverige ska leva 2010a s.12) Ett tydligt ställningstagande framträder 
att konsumtionssamhället och den konsumtionskultur som det för med sig knappast har potential att 
förbättra vårat välbefinnande: ”Det är troligt att mycket av det som verkligen gör livet värt att leva, 
inte kostar nämnvärt med naturresurser” (Hela Sverige ska leva 2010a, s.12.) I avsnittet plattform 
för Omställning Sverige sammanfattas ställningstagandena: ”Vi har mycket att vinna på att fokusera 
på hälsa, livskvalitet och livsinnehåll framför ökad materiell konsumtion” (Hela Sverige ska leva 
2010a,  s.6).  Analysen  av  forskningen  kring  konsumtionskultur  visade  att  det  fanns  betydande 
samband mellan konsumtionskultur  och graden av jämlikhet.  Analysen om spirituell  förändring 
kommer därför även inkludera jämlikhet. I Omställning Sveriges vision om vad vi ska ställa om till 
nämns inte ökad jämlikhet inom samhället. Däremot nämns vikten av en rättvis global omfördelning 
i plattform för Omställning Sverige: ”Vi behöver skapa ett utrymme för rättvis omfördelning av den 
globala resursanvändningen” (Hela Sverige ska leva 2010a, s.6). 

Utifrån  Omställning  Sveriges  text  härleder  vi  en  analysfråga.  Är  ett  samhälle  med  mindre  
konsumtionskultur  fördelaktigt  för  vår  lycka?  Vi söker  även  svar  på  om Omställning  Sveriges 
existentiella syn på naturen är positiv för oss och ställer därför ytterligare en fråga: Kan en starkare  
naturrelation öka vårat välbefinnandet?
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5.3 Starkare lokalsamhällen

Ytterligare en central vision inom omställningsrörelsen är det starka lokalsamhället: ”Vi behöver 
utgå från människors engagemang att skapa hållbara och starka lokalsamhällen” (Hela Sverige ska 
leva 2010a, s.5). Tanken är att det starka lokalsamhället ska möjliggöra effektivare användning av 
naturresurser  med  ökade  möjlighet  till  slutna  småskaliga  kretslopp.  I  visionen  lyfts  också 
lokalsamhället fram som människans trygga bas där den  sociala samhörigheten ska frodas. ”En 
vision som handlar om en tillvaro med social samvaro, ökad samverkan, närproducerade livsmedel, 
förändrade  transportmönster  och en radikalt  minskad energikonsumtion utan innehåll  av fossila 
bränslen” (Hela Sverige ska leva 2010a, s.5). Främjandet av lokalsamhället och en radikalt minskad 
energikonsumtion kräver en förändrad syn på mobilitet. Omställningsrörelsen menar också att det 
är på det lokala planet som människor har bäst möjlighet att samverka och skapa starka relationer. 
Den förutspådda lokaliseringen av samhället till följd av bland annat peak oil lyfts fram som något 
som även kan bidra till ett mer välmående folk. ”Den positiva sidan av att vi i framtiden får mindre 
resurser att tillgå kan alltså leda till en vitalisering av lokalsamhället” (Hela Sverige ska leva 2010a,  
s.13). Den sociala samhörigheten ska även vara en del av själva omställningsarbetet. En stor del av 
Omställningsrörelsens koncept innefattar nämligen att agera tillsammans. En framträdande metod i 
omställningsarbetet är att skapa arbetsgrupper där man tillsammans verkar för en omställning. På 
flera ställen lyfts också värdet av att fira att omställningsarbetet är i gång.

I  vitaliseringen  av  lokalsamhället  ingår  även  en  betydande  ökning  av  den  lokala  andelen  av 
ekonomin. Ett tema i ”Ställ om Sverige!” är just lokal ekonomi. Vikten av lokal ekonomi motiveras 
med att  ”Välfärd växer fram ur ett  sunt beroende av naturen och varandra som människor och 
varandras  arbete  och kunskaper”  (Hela  Sverige  ska leva  s.46).  Ytterligare  en  anledning till  att 
omställningsrörelsen vill vitalisera den lokala ekonomin är att det anses bidra till en ekonomi som 
är mindre sårbar för yttre påfrestningar:

Vi  strävar  efter  att  minska  sårbarheten.  Resiliens  är  förmågan  hos  ett  system  att  
fungera  trots  att  det  utsätts  för  förändring.  I  de  flesta  samhällen  för  en  eller  två  
generationer sedan fanns behov av en baskunskap för att klara livet som att odla och  
konservera mat, göra kläder, bygga med lokala material. Vi brukade baka kakan lokalt  
och importera glasyren. Nu importerar vi kakan och producerar glasyren lokalt. Det  
gör oss sårbara. (Hela Sverige ska leva 2010a s.15)
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Omställningsrörelsen lyfter  även det  de kallar  bygdebalans som ett  medel  för att  vitalisera den 
lokala  ekonomin.  Bygdebalans  visar  på  potentialen  för  att  få  pengarna  att  rotera  flera  varv  i 
lokalsamhället istället för att flöda ut det. Tanken bygger på att man istället för att hälla på mer 
vatten bör täta läckorna. I omställningsrörelsens ursprungsbygd, den engelska staden Totnes finns 
även en lokal valuta. Lokala valutor uppmärksammas på flera håll i ”Ställ om Sverige!” och ses 
som ett möjligt hjälpmedel till att nå bygdebalans (Hela Sverige ska leva 2010a). 

Omställning Sverige vill alltså främja lokal samhörighet och lokal ekonomi. Frågeställningen som 
följer blir därmed: Främjar ett starkt lokalsamhälle lycka?

5.4 Ökad medvetenhet

Att  öka medvetenheten om planetens sårbarhet  och om konsekvenserna av peak oil  är  två av 
omställningsrörelsens mål. En av principerna för omställning är just att verka för ökad medvetenhet. 
”Vi strävar efter att berätta sanningen och har tillit till att människor hittar egna svar” (Hela Sverige 
ska leva 2010a, s.15). Samtidigt lyfter man fram att tankeförändringen bör komma inifrån. ”Vi gör 
inga prioriteringar för andra, utan låter dem göra det själv” (Hela Sverige ska leva 2010a, s.15).

Omställningsrörelsens budskap begränsar sig dock inte till att endast öka medvetenheten. Man vill 
även verka för förändring genom en positiv framtidssyn. ”Lokalsamhällets invånare behöver både 
förstå  situationens allvar  och  känna hopp för  att  bli  handlingskraftiga”  (Hela  Sverige  ska  leva 
2010a, s.20). En av principerna för omställningen är därför att synliggöra en positiv framtid. ”Om vi 
inte kan föreställa oss den framtid vi vill ha kan vi heller inte skapa den. Saker och ting kommer att 
förändras. Vi kan välja mellan en framtid som vi själva är med och skapar eller en framtid som bara  
drabbar oss.”(Hela Sverige ska leva 2010a, s.15)

Omställning  Sverige  vill  alltså  öka  medvetenheten  om framtida  hot  mot  mänskligheten.  Detta 
härleder oss till frågeställningen:  Hur påverkar ökad medvetenhet om globala överlevnadsfrågor  
vårt välbefinnande?
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6 Forskningsbakgrund och analys
I föregående kapitel identifierades Omställning Sveriges fyra mest centrala omställningsprinciper. 
Ett  antal  frågeställningar  härleddes  utifrån  dessa  principer.  Detta  kapitel  ställer  dessa 
frågeställningar till relevant forskning och gör därmed en genomgång av forskningslägets position 
om lycka med hänseende till de fyra identifierade omställningsprinciperna. Därefter följer för varje 
princip en sammankopplande analys av Omställning Sveriges mest centrala principer i relation till 
lyckoforskningen position.

6.1 Ändrad syn på ekonomi

Utifrån analysen av Ställ om Sverige framträder en bild av att Omställning Sverige kännetecknas av 
en  annan  syn  på  ekonomi  än  den  rådande.  Den  analytiska  frågeställningen  som  härleddes  i 
föregående kapitel var: Är ett samhälle som inte strävar efter ekonomisk tillväxt fördelaktigt för vår  
lycka? Denna fråga besvaras nedan genom en genomgång av relevant forskning.

6.1.1 Analys av forskning

Det vanligaste synsättet om hur ökad välfärd skapas inom den ekonomiska vetenskapen är att så 
sker genom ekonomisk tillväxt (Jackson 2009). Många ekonomer lägger dock ner minimalt med 
uppmärksamhet  på  vad  empiriska  studier  faktiskt  säger  om välbefinnande.  Det  pågår  dock  en 
betydande ökning av interdisciplinära metoder där ekonomer återigen samarbetar tvärvetenskapligt 
på ett sätt som tidigare tänkare tog för givet (Bok). Ett sådant bidrag är rapporten ”Välfärd utan 
tillväxt”, framställd  av  brittiska  Sustainable  development  commission.  Där  argumenterar 
huvudförfattaren Tim Jackson över huruvida ekonomisk tillväxt i  västvärlden överhuvudtaget är 
möjligt inom ekologins gränser. Jackson utreder även hur en hållbar ekonomi där människorna får 
möjlighet att frodas kulle kunna tänkas se ut. Ett tidigare bidrag i denna tvärvetenskapliga genre är 
boken  ”Steady  state  economy” som  publicerades  för  första  gången  redan  1977  av  ekonomen 
Herman E. Daly. Även organisationen the New Economics Foundation (Abdallah et al 2009) arbetar 
tvärvetenskapligt  med  ett  index,  vilket  de  kallar  the  ”The  (un)Happy  Planet  Index  2.0”,  som 
relaterar en hållbar ekonomi med lycka.
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Ekonomisk tillväxt och de grundläggande fysiologiska behoven

En avgörande faktor för människors välbefinnande är att ha trygghet i att kunna tillfredsställa våra 
fysiologiska behov genom tillgång till mat, rent vatten och boende (Jackson). För att detta ska vara 
möjligt även över tid krävs det att ekonomin inlemmas inom de givna ekologiska ramarna. Det 
första  som  därför  behöver  utredas  är  därför  om  en  värld  med  ytterligare  ekonomisk  tillväxt 
överhuvudtaget är kapabel att klara detta.

Daly (1992) definierar en hållbar ekonomi som han kallar  Steady state economy i  en bok med 
samma  namn.  Steady  state  economy  är  en  ekonomi  med  konstant  bestånd  av  människor  och  
artefakter1 (Kapitalbestånd), bibehållen vid någon önskad, tillräcklig nivå genom lågt underhåll  
(genomströmning)2 (Daly 1992, s.17, min översättning).

Steady  state  economy  tar  sitt  ursprung  ur  de  termodynamiska  lagarna3.  Från  ett  mänskligt 
perspektiv så består allt användbart av materia och energi med låg entropi4. Människans tillgång till 
låg entropi består av två delar, jordens bestånd samt solinstrålningen från solen. Bägge dessa är 
knappa.  Jordens  bestånd  är  begränsad  i  absolut  tillgång  och  solinstrålningen  är  begränsad  i 
inflödeshastighet till jorden. Över tid så kan vi dock bruka låg entropi i princip oändlig mängd men 
om vi brukar den för snabbt så minskar vår framtida skörd. Vår resursförbrukning måste hållas 
inom ekosystemens regenerativa5 och assimilativa6 kapacitet. Allt annat undergräver grunden för 
framtida ekonomisk verksamhet (Daly).

Daly riktar  skarp kritik  mot  neoklassisk  ekonomisk  teori.  Synen på ekonomin som ett  isolerat 
system där inget tillförs från miljön och inget försvinner till miljön och där värde enbart skapas 

1 Artefakter = Mänskligt konstruerade föremål.
2 Definition av Dalys variabler: 

Kapitalbestånd = Det totala antalet artefakter och människor. - Bör hållas på en tillfredsställande nivå. 
Service = Den upplevda tillfredsställelsen när begär är tillfredsställda. - Bör maximeras. 
Genomströmning = Det entropiska fysiska flödet av materia och energi från naturen via ekonomin, tillbaka 

till naturen. - Bör minimeras.
3 Termodynamikens första huvudsats säger att energi inte kan förstöras utan bara omvandlas mellan olika former. 

Andra huvudsatsen innebär att det inte finns någon process där värme överförs från en kallare till en varmare kropp 
utan att något annat sker. Termodynamik är läran om samspelet mellan värme, arbete, temperatur och energi samt 
sådana härledda storheter som entropi, entalpi m.fl. och hur de beror på tryck, kemisk sammansättning m.m. 
(NationalencyklopedinA 2011)

4 Entropi = Ett mått på ett sammansatt systems avvikelse från jämviktsläget alltså på oordningen eller utspädningen 
inom systemet. (NationalencyklopedinB 2011)

5 Regenerativa = Processen av förnyelse av ekosystemen.
6 Assimilativa = Förmåga att införlivas i ekosystemen.
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genom cirkulation mellan hushåll och företag är felaktig och förkastlig. Inom Steady state economy 
är ekonomin ett öppet delsystem7 till ett ändligt och ickeväxande ekosystem. Ekonomisk aktivitet 
sker genom att importera materia och energi med låg entropi och exportera materia och energi med 
hög entropi. Varje delsystem av ett ändligt icke-växande system kan inte växa i all evighet och 
måste därför vid någon tidpunkt bevaras vid ett stabilt tillstånd. Detta tillstånd bör vara optimerat 
eller  åtminstone tillräckligt  och hållbart.  Synen att  ekonomin är  en del  av ett  större  ekosystem 
innebär att ekonomin inte kan växa i all evighet och att det finns ett optimalt läge. Bortom detta läge 
bör ekonomin inte växa. Denna syn leder till slutsatsen att mer är inte alltid bättre utan lagom är 
bäst. Av lika stor vikt är det som inte hålls konstant: Vilka varor som erbjuds, kulturens utformning, 
kunskaper och etiska synsätt är alla förändreliga. Denna typ av ekonomi utvecklas men växer inte. 
Steady state economy är ett fysiskt koncept och det innebär att det inte kan växa för alltid. Om 
något kan växa för alltid så är det säkerligen icke-fysiskt. BNP8 är ett värdeindex för fysiska flöden 
och ekonomisk tillväxt är starkt bunden till fysiska storheter. Problemet med BNP är att det består 
av tre helt olika beståndsdelar som man adderar: Genomströmning (marginalkostnaden, den faktor 
som man vill hålla så låg som möjligt inom steady state economy), tillägg till kapitalbeståndet och 
service (den faktor som man vill hålla så hög som möjligt inom steady state economy) genererad av 
kapitalbeståndet. BNP är ett flöde och skiljer sig därmed från det konstanta beståndet inom Steady 
state  economy.  I  stor utsträckning mäter  dock BNP just  genomströmning (Daly).  Det kan dock 
finnas en teoretisk möjlighet för BNP att frikopplas från användning av naturresurser och därmed 
växa för evigt. Frågan är bara hur en sådan ekonomi ser ut, vad vi har för användning av den och 
dessutom, om den verkligen har möjlighet att växa utan genomströmning av naturresurser?

Inom den ekonomiska debatten finns det flera olika synsätt som menar att en konstant BNP-tillväxt 
kan vara hållbar eller att det till och med är en förutsättning för hållbarhet. Ett sådant synsätt bidrar 
Marian Radetzki (2001) med i ”Den gröna myten”. När Radetzki bedömer miljöns kvalitet gör han 
det med ett antropocentriskt perspektiv, det vill säga, utifrån miljöns betydelse för människan och 
inte miljön i sig. Detta synsätt innebär att en handling som av andra betraktas som en skada på 
miljön  istället  kan  ses  som en  förändring  i  de  miljömässiga  förhållanden  för  att  förbättra  den 
mänskliga  miljön.  Naturresurserna  går  därmed  att  använda  för  att  omvandla  miljön  efter 
människans önskemål. Radetzkis idéer bygger på tanken om att olika typer av kapital kan ersättas 
med varandra när de blir knappa. Koppartråd i telefonledningar kan ersättas med optisk fiber, en 
regnskog kan ersättas med ett  plantage av snabbväxande träd och fisken i  ett  utfiskat  hav kan 
7 Öppet delsystem = Ett system som är en del av ett större system där ett utbyte av resurser sker.
8 BNP = Bruttonationalprodukt eller det sammanlagda värdet av ett lands varor och tjänster under vanligtvis ett år. 

(NationalencyklopedinC 2011)
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ersättas  av  en  fiskodling.  Om  ekonomisk  tillväxt  leder  till  förstörda  naturtillgångar  kan  detta 
kompenseras av tillväxt av andra tillgångar. Radetzki skriver att ”...en åderlåtning av natur- och 
miljöresurserna  inte  nödvändigtvis  behöver  hämma  den  ekonomiska  tillväxten  eller  mänsklig 
överlevnad  och  bekvämligheter  ens  i  långa  loppet,  så  länge  möjligheter  finns  att  ersätta  dessa 
resurser med andra typer av kapital” (Radetzki, s.75).  Radetski drar slutsatsen att det inte finns 
några bindande skäl till att en fortsatt ekonomisk tillväxt inte ska gå att förena med bibehållna eller 
till och med förbättrade miljöförhållanden för människan (Radetzki). Ett problem med Radetzkis 
argumentation är att om man likt Daly beaktar att låg entropi är den ultimata knappa resursen så 
faller synsättet om att olika typer av kapital är utbytbara. Ekonomisk verksamhet omvandlar låg 
entropi  till  högre  entropi,  det  ekonomiska  systemet  blir  därmed  automatiskt  underordnat 
ekosystemet och inte tvärtom. Det kan därför omöjligt växa för evigt utan att erodera ekosystemet 
och därmed också basen för framtida ekonomisk verksamhet. Radetzkis synsätt kan därför snarare 
liknas vid science fiction än en vetenskap som beskriver verkliga förhållanden om hur man kan öka 
människans välbefinnande.

Stefan  Edman  (1998)  och  Europeiska  kommissionens  (2010)  framtidsstrategi,  Europa  2020, 
åberopar  den  teoretiska  möjligheten  för  vår  ekonomi  att  växa  genom att  BNP frikopplas  från 
användning  av  naturresurser.  Edman  påtalar  att  en  sådan  tillväxt  är  möjlig  genom  en 
effektiviseringsrevolution. Effektiviseringen innebär att varje ny generation maskiner använder allt 
mindre energi till samma utförda arbete. Tack vare effektiviseringen kan vi på sikt ersätta både olja 
och  kärnkraft  och  samtidigt  ha  ekonomisk  tillväxt.  I  framtidsstrategin  Europa  2020  finns  ett 
liknande synsätt. I spåren av den finasiella krisen anses EU behöva en smart, hållbar tillväxt för  
alla.  Enligt  Europa  2020  innefattar  en  hållbar  tillväxt  en  ökad  resurseffektivitet  och 
konkurrenskraftighet i ekonomin, med hjälp av utveckling av nya processer, ny teknik, smartare 
system samt  stöd  till  konsumenter.  Genom att  öka  reurseffektiviteten  ska  utsläppen  begränsas 
samtidigt som pengar sparas och den ekonomiska tillväxten ökar. För att bli en mer resurseffektiv 
ekonomi ska man försöka koppla isär tillväxt och energianvändning (EU 2020). Enligt detta synsätt 
kan BNP öka i samma takt som implementerandet av ny teknik minskar resursintensiteten. Detta 
öppnar för en teoretisk möjlighet för en hållbar tillväxt om storleken på resursutnyttjandet från 
början är hållbar. I detta sammanhang är det viktigt att belysa hur en exponentialfunktion uppträder.  
En exponentiell tillväxt medför att förändringen i absoluta tal, hela tiden ökar med tiden. Detta får  
som följd att en ekonomi med 1 % årlig tillväxt har fördubblats efter 70 år medans en ekonomi med 
5 % årlig tillväxt fördubblas redan efter 15 år och har ökat 30 gånger efter 70 år. Detta innebär att  
Europa 2020 och Edmans resonemang endast öppnar för en långsam form av tillväxt. Strategin för 
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Europa 2020 tar dock inte detta i  beaktande när man beskriver tre olika scenarion för framtida 
utveckling:  En  ”Hållbar  återhämtning”  beskriver  ett  scenario  med  kraftig  tillväxt,  ”Svag 
återhämtning” innebär en tillväxt i liknande storlek som innan den finansiella krisen 2008, medan 
ett  scenario  med  låg  tillväxt  istället  beskrivs  som  ett  ”Förlorat  årtionde”  (Europeiska 
kommissionens).

Tim Jackson använder begreppen relativ och absolut frikoppling, för att utreda om den isärkoppling 
av resursanvändning och BNP, som åberopas i Europa 2020 och av Edman, är möjlig i förhållande 
till koldioxidutsläpp. Relativ frikoppling syftar till en minskning av den ekologiska intensiteten per 
producerad  enhet.  Absolut  frikoppling syftar  till  en  minskning av  den ekologiska  intensiteten i 
absoluta tal. En absolut frikoppling är nödvändig på flera områden, bland annat koldioxidutsläpp, 
där vi överstiger jordens regenerativa och assimilativa kapacitet. Empirisk världsekonomisk data 
visar frånvaro av absolut frikoppling och att det dessutom inte finns något belägg ens för en relativ 
sådan. För några typer av utsläpp har förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöringar 
liknat ett upp och ner vänt U. Det vill säga med en kraftig ökning av utsläppen, vid den inledande 
ökningen av ekonomisk aktivitet, följt av en topp och därefter en kraftig minskning. Dessa kurvor 
tycks dock endast gälla för lokala, synliga miljöeffekter såsom rök, vattenkvalité och sura utsläpp 
och inte alls för nyckelindikatorer såsom kolutsläpp, resursutvinning, avfallsproduktion och förlust 
av biologisk mångfald. Anledningen är att en allt större resursförbrukning är i sig en faktor som 
driver på tillväxten. Erlichekvationen (I=P*A*T), säger oss att inverkan på mänsklig aktivitet är 
produkten av de tre faktorerna (P) befolkningens storlek, (A) dess välståndsnivå och en teknikfaktor 
(T), vilken mäter den inverkan varje krona vi konsumerar för har (den relativa frikopplingen). För 
att  vi  ska få en absolut frikoppling behöver I minskas och det är enbart möjligt om T minskar  
snabbare än vad P och I ökar. 

Jackson har använt sig av stabiliseringsmålet 450 ppm9 koldioxidekvivalenser10 atmosfären för sina 
framtidsberäkningar.  I  ett  scenario  med  en  genomsnittlig  befolkningstillväxt  på  0,7  % och  en 
inkomstökning med 1,4 % skulle T behöva förbättras med 7 % per år. År 2050 skulle kolinnehållet 
per krona behöva minskas med 95 % och till 2100 skulle vi behöva praktiskt taget en fullständig 

9 450 ppm koldioxidekvivalenser är enligt IPCC:s fjärde utvärderingsrapport det målet måste vara om 
klimatförändringarna ska kunna begränsas till en genomsnittlig global ökning på 2 grader Celsius vilket även det 
utgör en kraftig påverkan på vår planet.

10 Koldioxidekvivalenser är ett mått som mäter koncentrationen av växthusgaser (koldioxid, metan, kväveoxid m.fl.) 
efter deras förmåga att bidra till växthuseffekten konverterat till hur mycket koldioxid som skulle ge samma 
klimatpåverkan.
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rening  av  varenda  krona.  Detta  är  en  fullständigt  annorlunda  ekonomi  än  den  vi  har  idag. 
Sternrapporten  som  använder  550  ppm  koldioxidekvivalenter  som  stabiliseringsmål  uppskattar 
kostnaden för att uppnå en sådan stabiliseringen till 1 % av BNP. Stabiliseringsmålet som användes 
var dock alldeles för högt och Stern reviderade det senare en aning till 500 ppm (som fortfarande 
betraktas som för högt11), då skulle kostnaden vara 2 % av BNP. Revisionsbyrån PriceWaterhouse 
Cooper uppskattade senare att 3 procent av BNP skulle behöva offras för en 50 % minskning av 
koldioxidutsläppen. Även om dessa siffror verkar rätt låga så representerar de ett årligt avbräck på 
tillväxten med 2-3 %, de skulle alltså i stort sett utplåna tillväxten. Jackson avslutar analysen med 
att konstatera att ”resurseffektivitet, förnybar energi och reducerad resursförbrukning spelar alla en 
viktig roll för att säkra den ekonomiska verksamhetens hållbarhet... … Men det är rena fantasier att 
anta  att  djupa  ingrepp  i  utsläpp  och  resursförbrukning  kan  åstadkommas  utan  att  ifrågasätta 
marknadsekonomins strukturer” (Jackson, s.98). Varken i teori (Daly) eller empiri (Jackson) verkar 
det alltså finnas några utsikter för oss att erhålla trygghet i våra grundläggande fysiologiska behov 
med ett fortsatt mål om ekonomisk tillväxt i världen. I en senare skrift av Daly, nämligen i förorden 
till ”Välfärd utan tillväxt” skriver Daly att det finns många bevis för att ekonomin i väst har passerat 
sin optimala storlek och bidrar därmed till oekonomisk tillväxt som genererar ofärd snabbare än 
välfärd (Jackson). WWF:s beräkning av ekologiska fotavtryck bekräftar bilden av att även Sverige 
redan har passerat optimal storlek på ekonomin. Genomsnittssvenskens ekologiska fotavtryck är 
nämligen tre jordklot12 (WWF 2010). Om vi i framtiden ska kunna trygga våra fysiologiska behov 
bör därmed målet om ekonomisk tillväxt överges. Det återstår dock den distinkta möjligheten att vi 
ändock  är  beroende  av  ekonomisk  tillväxt  för  vår  lycka  och  att  vi  därför  ställs  inför  ett 
omöjlighetsparadigm. I kommande stycke ska vi därför utreda om hög livskvalitet kan uppnås även 
utan ekonomisk tillväxt.

Är en högre grad av lycka möjlig utan ekonomisk tillväxt?

Bruttonationalprodukten (BNP) som välfärdsmått

Den  mest  förenklade  synen  på  välfärd  definierar  välfärd  som  rikedom.  Ju  större  tillgång  till  
materiella varor desto mer välfärd. Inom nationalekonomin mäts välfärd i förhållande till  vilken 
tillfredsställelse varor ger. Trots att det är lätt att formulera denna skillnad är det svårare att exakt 
definiera hur det icke-linjära sambandet relaterar till tillfredsställelsen. Nationalekonomin kringgår 
detta problem genom antagandet att varornas värde är ekvivalent med vad människor verkligen är 

11 Se fotnot 9.
12 Siffran motsvarar hur många planeter vi hade behövt om alla världsmedborgare levde som genomsnittssvensken.
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beredd att betala för dem. Detta antagande utgör grunden i resonemanget kring varför BNP är ett  
användbart mått på välfärd. Uppenbara brister i denna syn är att BNP inte inkluderar verksamheter 
utanför marknaden (ex. ideellt arbete, produktion i hushållen), negativ nytta (externaliteter såsom 
utsläpp av föroreningar), att BNP även räknar defensiva och positionella utgifter (ex, upprensning 
vid  oljespill  eller  en  bilolycka)  och att  BNP inte  tar  tillräcklig  hänsyn  till  förändringar  i  våra 
tillgångar, det som utgör grunden för våra framtida konsumtionsmöjligheter. BNP som välfärdsmått 
beter sig väldigt annorlunda än ett lyckobaserat mått. I fattiga samhällen tycks de stämma överens 
någorlunda  men  i  rikare  samhällen  ökar  lyckonivåerna  ytterst  begränsat  även  vid  större  BNP 
ökningar. I ekonomiska termer minskar marginalnytta snabbare vid högre inkomstnivåer. BNP är ett 
mått på olika sorters verksamheter. Den ger inget normativt bedömande om dessa verksamheter å 
andra sidan har det redan gjort en del normativa omdömen genom att enbart beräkna det monetära 
värdet på ekonomin och att räkna alla dessa monetära värden som ekvivalenta. Den kanske största  
bristen med måttet är att det saknar någon nedskrivning av det naturliga kapitalet (Jackson).

Är ekonomisk stabilitet och hög sysselsättning enbart möjlig med ekonomisk tillväxt?

Jackson (2009) och Daly (1992) visar att fortsatt ekonomisk tillväxt i väst inte tycks vara möjlig 
utan betydande förstörelse av ekosystem och i slutändan även den materiella basen som vår välfärd 
bygger på. Detta garanterar dock inte i sig att välfärd utan tillväxt är möjligt. Det återstår då den 
distinkta  möjligheten  att  tillväxt  är  nödvändigt  för  vår  välfärd.  Jackson  undersöker  några 
antaganden för att utreda detta. Det första antagandet är att ekonomisk stabilitet är nödvändig för 
vårt välbefinnande och att tillväxt är nödvändig för ekonomisk stabilitet. Att ha en trygg tillgång till 
våra grundläggande behov är givetvis grundläggande för ett samhälles välbefinnande. Ekonomier 
som bryter samman drabbas ofta av omfattande sociala förluster och hög arbetslöshet. Känslan av 
brist på kontroll över det egna arbetet är en av de viktigaste stressfaktorerna (Jackson). Det har 
också visat sig att arbetslöshet minskar lyckan långt mer än effekterna från en förlorad inkomst 
eftersom sociala band bryts (Layard 2005). Den första delen av antagandet, ekonomisk stabilitet är 
nödvändig för vårt välbefinnande tycks därför vara sann. Vad som kvarstår att utreda är om tillväxt 
är avgörande för ekonomisk stabilitet.  Kapitalistiska ekonomier lägger stor vikt på hur effektiva 
produktionsfaktorerna arbete, kapital och resurser fungerar. Tekniska förbättringar innebär att det 
behövs mindre insats per producerad enhet. Så länge tillväxten är hög hålls arbetslösheten nere. Om 
ekonomin bromsar in av någon anledning leder trenden mot ökad arbetslöshet som i sin tur leder till 
minskad  konsumtionskraft  och  lägre  investeringsvilja.  Arbetslösheten  ökar  ytterligare  och 
ekonomin  går  in  i  en  nedåtgående  spiral.  En  tillväxtbaserad  ekonomi  behöver  tillväxt  för 
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stabilitetens  skull,  dess  naturliga  dynamik  driver  den  mot  ett  av  två  tillstånd,  expansion  eller 
sammanbrott (Jackson).  Jackson visar dock flera vägar ut ur detta dilemma. Ekonomisk tillväxt 
leder  alltså  ofta  till  lägre  arbetslöshet  på  kort  sikt.  Men  en  av  de  viktigaste  drivkrafterna  för 
ekonomisk tillväxt är ökad arbetsproduktivitet, det vill säga, fler producerade enheter per arbetad 
timme.  På  längre  sikt  minskar  därmed antalet  arbeten  och det  är  alltså  samma mekanism som 
minskar arbetslösheten på kort sikt som ökar den på något längre sikt. Ökad arbetsproduktivitet tack 
vare tekniska framsteg sker även i en stabil ekonomi. Arbetslösheten riskerar därmed att drivas upp 
även där. Det finns några möjliga åtgärder mot detta. En är att dela på arbetet,  en annan är att  
minska  fokuset  på  hög  arbetsproduktivitet.  Detta  kan  med  fördel  göras  i  sektorer  där  ökad 
personaltäthet  leder  till  bättre  kvalitet  (ex.  service,  läkare,  lärare)  (Jackson).  Detta  skulle  även 
minska den starka negativa påverkan ett stressigt arbete har på oss (Wilkinson och Picket 2010).  
Ytterligare en möjlig åtgärd, en mer radikal sådan är att ändra lönestrukturen genom till exempel 
införandet av en basinkomst (medborgarlön). Även strategin att öka den offentliga sektorn lyfts 
fram  som  en  betydande  lösning  för  att  minska  arbetslöshet  och  för  att  erbjuda  medborgarna 
välfärdstjänster  (Jackson).  Den  konventionella  motåtgärden  och  den  som  nu  tycks  vara 
dominerande även i Sverige är dock att hela tiden eftersträva tillväxt, till stor del driven av ökad 
privat  konsumtion.  Detta  är  dock  djupt  problematiskt  i  flera  avseenden.  Jackson  beskriver  tre 
huvudsakliga problem med en sådan ekonomi. Det första är så kallade bubblor, som kan uppkomma 
i samband med spekulation (Jackson). Bubblor bidrar till en oönskad instabilitet i ekonomin. Ett 
exempel var det växande konsumtionstryck, påtvingat av sökande efter social status, som ledde till 
den  bubbla  som blev  starten  på  den  globala  finanskrisen  2008  (Wilkinson  och  Picket).  Nästa 
problem är  naturresursernas  knapphet.  Tillgången  till  fossila  bränslen  och  viktiga  mineraler  är 
ändlig. Ytterligare ett problem, än allvarligare i sin natur är det Jackson kallar avlopp, planetens 
förmåga att assimilera den ekonomiska verksamhetens miljöpåverkan. Vi står inför den obekväma 
verkligheten  att  den  billiga  oljans  epok  är  över,  vi  hotas  av  ständigt  stigande  råvarupriser, 
försämring av luft, vatten och jord, konflikter om användning av mark, vatten, skogar och fiske 
dessutom behöver vi stabilisera klimatet. Samtidigt som vi upptäckt att vår ekonomi har havererat 
och är i desperat behov av förnyelse. En hållbar ekonomi bör innehålla ett starkt krav på ekonomisk 
stabilitet eller resiliens. Den måste kunna motstå chocker utifrån och undvika inre motsättningar. 
Samtidigt  bör  den  trygga  människors  inkomst,  säkra  en  jämlik  fördelning,  ha  en  hållbar 
resursförbrukning och skydda värdefullt naturkapital. (Jackson)
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I vilken grad är materiell rikedom fördelaktig för vår lycka?

Nästa antagande är  att  materiell  rikedom är  nödvändigt  för vårt  välbefinnande.  Det finns  inget 
enkelt  linjärt  samband  mellan  de  två.  Mer  är  inte  nödvändigtvis  bättre.  Varför  är  vi  då  så 
konsumtionsinriktade? Det beror till stor del på att vi tenderar att lägga sociala och psykologiska 
innebörder  i  materiella  ting.  Vi  använder  varor  som ett  symbolspråk för  att  kommunicera  med 
varandra. Konsumenternas mål är att bidra till att skapa den sociala världen och få en trovärdig plats 
i den. Inkomsternas påverkan på välbefinnandet verkar därför inom länder som relativa effekter. I 
rika samhällen är det  viktigare att  tjäna mer än människorna i  sin omgivning jämfört  med den 
absoluta  inkomsten.  Inkomstskillnaderna  symboliserar  skillnad  i  social  status  och  den  relativa 
effekten  syns  än  mer  i  ojämlika  samhällen.  Social  ställning  har  betydande  påverkan  på  den 
individuella  nivån.  Ur  ett  samhällsperspektiv  jämnas  dock  dessa  skillnader  ut  (Jackson  2009). 
Konsumtionskultur betraktas ofta som om att det skulle avspegla något grundläggande materiellt 
behov hos  människan.  Detta  är  felaktigt.  Vårt  starka begär  av att  shoppa avspeglar  istället  hur 
sociala vi är. Vi använder ägodelar för att göra ett gott intryck. Konsumtionskulturen visar hur starkt 
vi  påverkas  av  andra  (Wilkinson  och  Picket  2010).  I  ”Jämlikhetsanden”  presenterar  Richard 
Wilkinson och Kate Picket betydande bevis för att ett mer jämlikt samhälle, med mindre statusjakt, 
är ett bättre samhälle ur ett socialt och hälsorelaterat perspektiv. Ett exempel är att reklamutgifter 
ökar i ojämlika samhällen, större andel av BNP spenderas på reklam (Wilkinson och Picket). Det 
finns även en existentiell knapphet i möjligheten att tillfredsställa våra begär. Vi är begränsade av 
tid, energi, uppmärksamhet och hängivelse. Även om vi erkänner obegränsade begär så innebär det 
inte  att  alla  våra  begär  kan  bli  tillfredsställda  av  ökad  materiell  standard.  Möjligheterna  att 
tillfredsställa  begär  såsom  friluftsliv,  tystnad  och  social  gemenskap  ökar  inte  genom  en  ökad 
produktion av ting. Ytterligare en allvarlig brist i neoklassisk ekonomisk teori är därför att den inte 
gör någon skillnad på relativa och absoluta begär och därför betraktar våra begär som omättliga 
(Daly).
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Hur mycket pengar behöver vi?

Figur 1. Lycka och BNP per capita (Jackson, s.58)

Undersökningar kring olika länders subjektivt välbefinnande i förhållande till BNP visar att upp till 
en inkomstnivå på ca 15 000 dollar per capita (figur 1) och år påverkas vi positivt av ökad BNP. 
Över denna nivå påverkas livstillfredsställelsen knappt alls ens av stora ökningar av BNP. Jackson 
skriver  att  dessa  data  understryker  ett  av  de  viktigaste  budskapen  i  hans  bok.  Det  finns  inga 
argument  för  att  överge  tillväxten  generellt,  men  det  finns  starka  argument  för  I-länder  att  ge 
utrymme för fattiga länders ekonomi att växa (Jackson). Denna argumentation visar sig dock vara 
otillfredsställande om man som Jackson utgår från att det finns ett starkt samband mellan global 
BNP och förödelse av jordens ekosystem. Det innebär i så fall att vi också behöver förändra hur  
effektivt vår ekonomi påverkar vår tillfredsställelse. Vissa länder, såsom Kuba och Costa Rica, har 
uppnått betydande lycka och lång livslängd med betydligt lägre BNP (Abdallah et.al 2009). 
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Effektivitet

Effektivitet kan definieras som förhållandet mellan fördelar och kostnader. I Steady state economy 

termer innebär det att Effektivitet= Fördelar
Kostnader

= Service
Genomströmning (Daly). En enklare uppställning, 

av i princip samma ekvation är den som används för att räkna ut The (un)Happy Planet Index (figur 
2). Där divideras lyckliga levnadsår (subjektivt välbefinnande och förväntad livslängd) med det 
ekologiska fotavtrycket hos olika länder (Abdallah et.al 2009).

Figur 2. Ekologisk effektivitet. Det gröna översta vänstra hörnet symboliserar sann ekologisk effektivitet enligt ”The  

(un)Happy Planet Index 2.0” (Abdallah et.al 2009, med tillstånd att publicera från the New Economics Foundation)

Att öka effektiviteten inom en steady state economy innebär att kanalisera tekniska framsteg på en 
socialt gynnsam väg där småskalighet, decentralisering, över tid hållbara produkter bidrar till en 
långsiktigt ökad effektivitet i användningen av knappa resurser. Steady state economy innebär att vi 
behöver  respektera  naturliga  begränsningar  och  fokusera  på  moralisk  tillväxt  och  kvalitativa 
förbättringar och överge den kvantitativa expansionen som bygger på tron om att människan kan 
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dominera  naturen  (Daly).  Enligt  Daly  innefattar  ett  sådant  synsätt  enbart  några  människors 
dominans av andra. Naturens lagar kan vi inte övervinna. Kanske är grunden till en hållbar ekonomi 
redan sådd genom lokalt grundade sociala företag som bondens marknad, sportklubbar, bibliotek, 
hälsocentrum,  lokala  reperationsverkstäder,  hantverksateljéer  etc.  Dessa  verksamheter  ger  låg 
miljöpåverkan men är oerhört improduktiva i att bidra till ekonomisk tillväxt samtidigt som de är  
effektiva på det sätt som steady state economy och (un)happy planet index förespråkar.

6.1.2 Sammanfattning och sammankoppling

Ett samhälle som eftersträvar konstant ekonomisk tillväxt har över tid ej möjlighet att tillfredsställa 
människors  grundläggande  fysiologiska  behov  eftersom de  ekologiska  förutsättningarna  för  att 
tillfredsställa dessa eroderas av utarmade ekosystem. Detta eroderar även möjligheten att förbättra 
människans livskvalitet. Mycket tyder på att ekonomin i Sverige redan har passerat optimal storlek. 
Det långsiktiga målet bör ej vara en växande ekonomi utan en stabil ekonomi av en lämplig storlek,  
som syftar till att främja livskvalitet på ett ekologiskt hållbart vis. I den rika delen av världen finns 
inget tydligt samband mellan ökad BNP och ökad lycka. BNP är därför ett olämpligt välfärdsmått.  
Ekonomisk stabilitet och hög sysselsättning är nödvändigt för höga lyckonivåer. Det är möjligt att 
uppnå  ekonomisk  stabilitet  och  hög  sysselsättning  även  i  en  icke-växande  ekonomi.  Synen  på 
arbetstid, arbetsproduktivitet och graden av offentliga investeringar behöver då förändras. Över en 
viss inkomstnivå spelar inte längre materiell rikedom någon roll för lycka i ett samhällsperspektiv.  
För att samhället ska bli lyckligare behövs en förbättrad effektivitet med avseende på hur mycket 
lycka vi erhåller per använd naturresurs. 

Omställning Sveriges vision om det ekonomiska systemet sammanfaller i hög grad med vad som 
behövs för att öka lyckonivåerna. Det ekonomiska systemet är i stort behov av reformering om vi 
ska kunna uppleva högre livskvalitet i framtiden. Omställning Sverige har även rätt i sin syn på att 
ekonomisk tillväxt inte är ett lämpligt samhällsmål. Precis som Omställning Sverige konstaterar så 
bidrar  ökad  ekonomisk  rikedom  i  redan  rika  samhällen  inte  till  ett  ökat  välbefinnande. 
Utgångspunkten om att ekonomin behöver organiseras i samspel med ekosystemet tycks också vara 
korrekt och att det kan bidra till en resiliens i det ekonomiska systemet som är socialt gynnsam. 
Svaret på frågeställningen: Är ett samhälle som inte strävar efter ekonomisk tillväxt fördelaktigt för  
vår lycka? Blir därför ja. Omställning Sveriges syn på ekonomi tycks alltså ha potential att öka vår 
livskvalitet.
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6.2 Spirituell förändring

Analysen i föregående kapitel visade att en central del av omställningen består av en existentiell 
förändring. Två analysfrågor framträdde dessutom: Är ett samhälle med mindre konsumtionskultur  
fördelaktigt för vår lycka?  Och: Kan en starkare naturrelation öka vårat välbefinnandet?  Dessa 
frågor besvaras nedan genom en genomgång av aktuell forskning kring detta.

6.2.1 Analys av forskning

En lycklig empatisk altruist

Neurovetenskap har  funnit  stöd i  en  av  Darwins  teorier,  nämligen att  människor  reagerar  med 
empati när man upplever någon annans känslor såsom, lycka, misär eller skräck. Ytterligare studier 
av  så  kallade  spegel  neuronsystem  visar  att  primater  och  fåglar  reagerar  likadant  på  andras 
handlingar  som  när  de  själva  utför  dem.  Liknande  spegelsystem  hos  människan  kopplar  den 
upplevda empatin när man bevittnar en känsla hos andra. Redan småbarn har förmågan att ta in 
andras känslor. Denna förmåga är dock frånvarande hos vissa på grund av hjärnskador såväl som 
miljöfaktorer såsom ihållande utsatthet för våld. Det har visat sig att det finns en korrelation mellan 
altruism och välbefinnande. Altruistiska känslor och beteenden korrelerar med högre välbefinnande, 
hälsa och livslängd. Volontärer har till exempel visat sig ha bättre värden än andra grupper både vad 
det gäller subjektivt välbefinnande och vid hjärnskanningar. När någon väljer att placera andras 
intressen före ens egna så aktiveras samma belöningssystem i hjärnan som när vi får mat, pengar 
eller sex. Godhet är alltså bra för den gode. I detta sammanhang bör dock nämnas att godhet mot 
den egna familjen eller den egna gruppen, genom historien även har gått hand i hand med brutalitet 
mot utomstående. Vår hjärna behöver en viss motståndskraft enbart för vår överlevnad. Om dessa 
hjärnfunktioner ej fungerar så lider vi av ihållande smärtsamma minnen och ångest. Baksidan är att 
samma funktioner  kan fungera så  effektivt  så  att  de blockerar  medvetenheten om det  som kan 
tänkas besvära vårt samvete. Tidigare illdåd, dåligt samvete över oetiska framtida mål eller oro över 
andras lidande riskeras att utestängas från vårt medvetande. Motståndskraft i hjärnfunktioner kan få 
individen att må bättre samtidigt som det kan leda till att vi ej uppmärksammar andras behov (Bok 
2010). Enligt Bok handlar det om att motståndskraft måste balanseras upp med empati. Lyckligare 
individer är ofta mer empatiska (Bok). Människan har i sin natur både en potential för konkurrens 
och en  unik  förmåga  att  samarbeta  och vi  mår  bättre  av  att  samarbeta.  Vi  kan  må  bra  av  att 
konkurrera i till exempel idrott eller spel men om konkurrens får för stor roll i vårt samhälle blir vi  
olyckligare. Eftersom våra lyckonivåer främjas av samarbete bör ett gott samhälle gynna samarbete 
framför konkurrens (Layard 2005).
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Konsumtionskultur

I Sufficiency: Rethinking the consumer society argumenterar Carley och Spapens (1998) om vikten 
av  tillräcklighet  och  om hur  konsumtionskulturen  eroderar  vår  livskvalitet.  Konsumtion är  inte 
enbart något ont. Alla behöver materiella ting och många uppskattar även en liten shoppingrunda då 
och då men vi behöver mer i livet än enbart konsumtion. Överflödssamhällen tappar i livskvalitet 
över en viss materiell nivå. I sådana samhällen finns det en uppenbar risk att vi misstolkar de värden 
som ger oss ökad livskvalitet och hur vi blir tillfredsställda. Media och reklam sprider denna kultur 
globalt. 

Fattiga människor kan öka sin livskvalitet avsevärt genom ett ökat konsumtionsutrymme. Men över 
en viss materiell nivå, bidrar ökad konsumtion till att vi förlorar mer i livskvalitet än vad vi vinner.  
Carley och Spapens kallar detta för överkonsumtions sluttande plan. Det tillfälle när den optimala 
konsumtionsnivån passeras, kallas övergången mellan absolut och relativ konsumtion efter denna 
punkt drivs konsumtionen av statusjämförelser istället för absoluta behov. En faktor som bidrar till 
uppståndelsen av det sluttande planet är den tid det tar att arbeta, köpa och underhålla alla prylar. I 
konsumtionskulturer känner sig människor dessutom ofta förvirrade av det överflöd av intryck och 
val som ges. Individen hotas av sinnenas överbelastning. Tillsammans med förlusten av högre tro 
som ofta uppstår i konsumtionssamhällen drabbas vi ofta av en känsla av meningslöshet. Ytterligare 
en faktor djupt integrerad i konsumtionskulturen är att vi aldrig kan känna oss nöjda. Det finns en 
organiserad skapelse av missnöje. Producenterna behöver skapa behov som inte finns för att öka 
lönsamheten. Genom media och reklam nås vi därför av budskap om finare hus, bil och kropp. Om 
vi inte låter oss påverkas direkt av reklamen så jämför vi kanske oss med grannen istället. Dessa 
faktorer är en naturlig del av kapitalismen. Det är inte logiskt utifrån den enskildes eller samhällets  
behov  men  fullt  rationellt  utifrån  det  vinstsökande  företagets.  Ytterligare  en  faktor  som driver 
missnöjet  är  att  förhöjd status ges bara när endast ett  fåtal  äger en statussymbol.  När det stora 
flertalet erhåller samma pryl, oavsett om det är en smartphone eller en fin bil, så förlorar den sitt 
värde  som statussymbol  och  blir  mer  en  pryl  man  bör  ha  för  att  hänga  med.  Kostnader  med 
konsumtionskulturen innefattar stressfulla incitament att shoppa mer och mer även om livskvalitén 
minskar,  utökad  individualism,  mindre  kvalitetstid,  utarmning  av  samhällsliv  och  påverkan  på 
arbetsliv i form av överarbete för vissa och arbetslöshet för andra (Carley och Spapens).
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Jämlikhet

Figur 3. Index för hälsorelaterade och sociala problem. 21 rika länder (Wilkinson och Picket 2010, s.30, med tillstånd 

att publicera från the Equality Trust).

I jämlikhetsanden presenterar Richard Wilkinson och Kate Picket (2010) omfattande bevis för att 
jämlika samhällen mår bättre. Wilkinson och Picket har använt empirisk data om hälsorelaterade 
och sociala problem från 21 rika länder (Figur 3) och Förenta Staternas 50 delstater. Resultaten 
visar precis som tidigare bekräftats för lycka (Hur mycket pengar behöver vi? s.30) att över en viss 
genomsnittlig  inkomstnivå  så  upphör  sambanden  till  hälsa  och  sociala  förbättringar  att  vara 
relaterade till den genomsnittliga inkomsten. Resultaten visar istället omfattande bevis för att ökad 
jämlikhet  inom  samhällena  bidrar  till  bättre  hälsa  och  färre  sociala  problem.  De  undersökta 
områdena  var  förtroendenivå,  psykisk  sjukdom,  förväntad  livslängd  och  barnadödlighet,  fetma, 
barns  skolprestationer,  tonårsfödslar,  mord,  frekvens  av  fängelsestraff  samt  social  rörlighet.  Ett 
tydligt samband framträdde. Graden av jämlikhet var avgörande för ett positivt utfall på i princip 
samtliga  indikatorer  både  mellan  länder  och  delstater.  Sociala  och  hälsorelaterade  problem  är 
betydligt vanligare i mer ojämlika samhällen. Ett annat utfall var att effekterna av ojämlikhet inte 
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enbart är begränsad till den fattigaste minoriteten utan är utspridd över hela befolkningen, även de 
rikaste. Jämlikhet gynnar alltså alla. Våra samhällen påverkas väldigt olika av inkomstskillnader 
inom våra samhällen jämfört med inkomstskillnader mellan rika samhällen. Inom varje samhälle 
tenderar de rika att i genomsnitt vara friskare och lyckligare än de fattigare. Men i en jämförelse 
mellan rika länder spelar det ingen roll om medborgarna i ena samhället är i genomsnitt nästan 
dubbelt  så  rika.  Anledningen  till  den  tydliga  skillnad  som framträdde  förklaras  med  att  i  rika 
samhällen är det var vi befinner oss i relation till varandra som har betydelse. Det vill säga den 
relativa inkomsten (I vilken grad är materiell rikedom fördelaktig för vår lycka? s.29) som i sin tur 
indikerar social status. I de jämförda samhällen kunde även den stora majoriteten av de fattigaste 
tillfredsställa  sina  basala  behov  (Wilkinson  och  Picket).  Välbefinnandets  materiella 
förutsättningarna tenderar att vara någorlunda lika i alla samhällen och var här tillfredsställda men 
människors sociala och psykologiska möjligheter tycks skilja sig starkt mellan olika samhällen. 
Samma  absoluta  nivå  av  möjligheter  kan  behöva  relativt  sett  större  inkomster  (Jackson).  Den 
psykologiska  orsaken  till  de  funna  sambanden  hittar  vi  i  att  hot  om  social  värdering  är  den 
stressfaktor som drabbar oss hårdast. De tre kraftfullaste stresskällorna är alla sociala: låg social 
status, brist på vänner och stress i livets tidiga skede. I centrum för vårt samspel med okända, ligger 
oro  för  sociala  omdömen  och  värderingar.  Denna  känsla  är  också  i  centrum  för  moderna 
psykosociala betingelser och en drivkraft i konsumtionssamhället. Vi väljer våra vänner bland likar. 
Skillnader  i  social  status skapar  en social  klyfta.  Statusstratifiering är  en form av strukturering 
baserad  på  makt  och  tvång.  Verkningar  av  klass,  smak  och  snobbism  är  smärtsamma  och 
genomträngande. De utgör en form av social diskriminering och social uteslutning som begränsar 
folks  möjligheter  och  välbefinnande.  Som  tidigare  visats  (I  vilken  grad  är  materiell  rikedom
fördelaktig för vår lycka? s.29) så mår vi dåligt av statusjakt. Det vill säga ett samhälle präglat av 
konkurrens.  Empati  är  istället  vår  väg  mot  lycka.  De  sociala  relationerna  har  visat  sig  vara 
livsviktiga för människors välbefinnande. Vänskap avgör om andra ses som fruktade rivaler eller 
som källa till trygghet, samarbete och stöd. Ytterligare ett utfall av statusstratifiering är barn som 
känner stress. Dessa barn tenderar att anpassas till  ett liv fyllt av faror och upplever därför fler 
stressrelaterade problem även som vuxna. Erfarenheter vi har i  vår barndom påverkar även hur 
mycket  empati  vi  känner  i  senare  delar  av  livet.  I  ojämlika  samhällen  är  fler  inriktade  mot 
dominans, i mer jämlika mot inkludering och empati. Det finns alltså ett tydligt samband mellan 
konsumtionskultur, ojämlikhet och statusstratifiering. Den ekonomiska slutsatsen av detta blir att 
för att få ett mer välmående folk i ett redan rikt land så är det traditionella ekonomiska målet om 
ökad  tillväxt  verkningslöst.  Istället  bör  fokus  ligga  på  att  minska  statusjakten,  minska 
konsumtionskulturen samt öka jämlikheten inom landet (Wilkinson och Picket). I samhällen där 
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konkurrens uppmuntras blir vi missnöjda, i samhällen präglade av samarbete och altruism blir vi 
lyckliga. Offentlig policy bör därför uppmuntra samarbete. I Wilkinson och Pickets data är Sverige 
ett av de mest jämlika länderna. Frågan som behöver ställas är då om ökad jämlikhet även är bra för 
Sverige  eller  om  vi  redan  har  hittat  en  optimal  nivå  av  jämlikhet?  Faktorerna  relaterade  till 
jämlikhet som påverkar hur lyckliga samhällen är, verkar dock med en sådan styrka att inget tyder 
på att Sveriges jämlikhet är optimal. Det mesta tyder på att även Sverige skulle gynnas av ökad 
jämlikhet.

Ett halvsekel av oro

Wilkinson och Picket (2010) analyserar även data över tid. Under 1900-talets andra halva skedde en 
markant  ökning  av  fall  av  ångest  och  depression  i  många  industriländer.  Det  genomsnittliga 
amerikanska barnet i slutet av 1980-talet kände större oro än barn som var psykiatriska patienter på 
50-talet. Denna ökning har att göra med en stigande oroskänsla över hur de betraktas av andra. 
Anmärkningsvärt var att under samma tid så ökade även värden för självkänsla. Forskargrupper 
som mäter självkänsla har iakttagit två grupper med höga värden. Den ena var de lyckliga, med gott  
självförtroende, förmåga att få vänner och acceptera kritik. Den andra gruppen visade benägenhet 
för våld och rasism, var okänslig mot andra, extremt självfixerande och dålig på relationer. Denna 
grupp är primärt defensiva, de förnekar sina svagheter och när självkänslan är hotad gör de allt för 
att behålla den positiva jagföreställningen. Denna självhädelse kallas ofta för osäker hög självkänsla 
eller narcissism och var förklaringen till att självkänslan upplevdes stiga samtidigt som oron ökade 
(Wilkinson och Picket). I avsnittet  Kan man träna lycka? (s.12) framgick det att  det finns flera 
redskap med potential att förbättra lyckonivåer på individnivå. Det verkar därför som om att det inte 
är målet om om att bli lycklig som gör oss olyckliga utan snarare målet om att bli lyckade.

Människans naturrelation

Människan är anpassad för att leva i gränszoner. Vi trivs bäst där olika biotoper möts, där skogen 
möter ängen, i strandkanten eller i modern kontext där staden möter naturen. En nära kontakt till 
naturen och de möjligheter det erbjuder oss i form av rekreation är viktigt för alla människor (Berg 
2010). Vi tycks ha en intuitiv förståelse för detta eftersom vi gärna besöker gröna områden och 
parkmiljöer  (Maller et  al  2006).  Naturen är viktig för oss i  form av den skönhet den erbjuder,  
dessutom  är  naturen  en  social  mötesplats  för  människor.  Gröna  områden  är  avgörande  för 
folkhälsan eftersom de skapar förutsättningar för  motion och rehabilitering (Berg). I studier där 
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man jämför olika fönstervyers påverkan på vårt välbefinnande har man upptäckt att gröna vyer har 
tydliga positiva effekter på oss. En grön utsikt minskar stress, gör oss friskare och gör att vi mår 
bättre (Maller et al). Människor som upplever att de är i kontakt med naturen mår i genomsnitt 
bättre. The biophilia hypothesis argumenterar för att människor har ett biologiskt behov av att känna 
tillhörighet  och sammanhang till  en större  naturlig  helhet.  Kontakt  med naturen  ger  oss  därför 
psykologiska fördelar (Mayer och McPherson Frantz 2004). Mayer och McPherson Frantz bekräftar 
hypotesen och konstaterar att en stark naturrelation bidrar lika mycket till subjektivt välbefinnande 
som  mer  traditionella  faktorer  associerade  till  lycka.  De  som  upplever  en  större  känsla  av 
tillhörighet  till  naturen  visar  också  större  benägenhet  för  miljövänligt  beteende  (Mayer  och 
McPherson Frantz).  Det finns både empiriska,  teoretiska och anekdotiska bevis för att  en stark 
naturrelation har en positiv påverkan på såväl blodtryck, kolesterol, syn på livet och stress (Maller 
et al).

6.2.2 Sammanfattning och sammankoppling

Människan är  en  empatisk  varelse,  vi  blir  lyckliga  av  altruistiskt  beteende.  Vi  har  en  nedärvd 
potential  för  konkurrens  men också  en  unik förmåga att  samarbeta.  De samhällen  som gynnar 
samarbete framför konkurrens är lyckligare. Det är framförallt konkurrens och statusstratifiering 
som bidrar till att konsumtionskultur är förödande för vårt välbefinnande. Skillnader i social status 
skapar en social klyfta och gör att vi känner oss stressade. Det finns även ett tydligt samband mellan 
konsumtionskultur och ojämlikhet. Ojämlika samhällen stimulerar statusjakt genom konsumtion, 
vilket  bidrar  till  social  stratifiering.  Jämlika  samhällen  är  därför  lyckligare  samhällen. 
Anmärkningsvärt  är  att  även den rikaste  delen av samhället  gynnas  av ökad jämlikhet.  Många 
industriländerna har upplevt en ökning av orosnivåer eftersom mer vikt läggs vid hur man betraktas 
av andra. Det verkar därför som om att det inte är målet om att bli lycklig som gör oss olyckliga 
utan  målet  om  att  bli  lyckade.  Andra  faktorer  som  försämrar  vår  livskvalitet  i  ett  
konsumtionssamhälle är att konsumtion kräver mycket tid, våra sinnen riskerar att överbelastas av 
ett överflöd av valmöjligheter samt intryck, tron på en högre mening går förlorad och vi känner oss 
aldrig riktigt nöjda eftersom marknadsföring projicerar en bild av att mer alltid är bättre. En stark 
naturrelation bidrar positivt till vårt välbefinnande eftersom vi tycks ha ett biologiskt behov av att 
känna tillhörighet till en större naturlig värld.

Det förefaller som om att Omställnings Sverige syn på att vi är i behov av en existentiell förändring 
är riktig. En omvälvande omdaning av vår kultur, bort från konsumtionshets mot ökad altruism och 
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samhörighet skulle öka vårt välbefinnande. Ett frågetecken som dock dök upp under analysen var 
huruvida omställningsrörelsen  verkligen påtalar  rätt  medel  för  att  klara  denna omställning.  Det 
starka sambandet mellan ojämlikhet och konsumtionskultur kräver ett starkt ifrågasättande även av 
ojämlikhet för att en existentiell förändring bort från konsumtionskultur ska vara realistisk. Ställ om 
Sverige! saknar ett starkt sådant ställningstagande. Det kan möjligtvis tolkas in i frasen om att vi 
behöver en rättvis omfördelning av den globala resursanvändningen men denna fras kan svårligen 
betraktas  som  ett  tydligt  ställningstagande  för  stark  jämlikhet  inom  Sverige.  Den  utifrån 
Omställning Sveriges text härledda frågeställningen: Är ett samhälle med mindre konsumtionskultur  
fördelaktigt för vår lycka? Får svaret ja, men för att ha en realistiskt möjlighet att uppnå ett sådant 
samhälle bör även jämlikhet inom samhällen främjas. Den andra frågeställningen Kan en starkare  
naturrelation öka vårat välbefinnandet? besvaras med ett ja och att en stark naturrelation även är en 
förhållandevis  viktig  faktor  eftersom vi  har  ett  behov av  att  känna samhörighet  med en  större 
naturlig värld.

6.3 Starkare lokalsamhälle

I  analysen  i  föregående  kapitel framgick  att  en  av  de  centrala  omställningsprinciperna  var  ett 
starkare  lokalsamhälle.  Omställning  Sveriges  vill  därmed  främja  lokal  samhörighet  och  lokal 
ekonomi. Den analytiska frågeställningen som följde var:  Främjar ett starkt lokalsamhälle lycka? 
Frågan besvaras nedan genom en forskningsgenomgång.

6.3.1 Analys av forskning

Förtroende

Konsumtionskulturen  i  det  västerländska  samhället  indikerar  att  vi  har  drabbats  av  en  social 
lågkonjunktur. Förtroendet medborgare emellan i de rika länderna minskade under andra halvan av 
1900-talet. En förklaring till detta som redan har utretts är ökad ojämlikhet. Ytterligare en orsak är  
den  geografiska  rörlighet  som bidragit  till  att  gemenskapen i  lokalsamhällena  har  luckrats  upp 
(Wilkinson och Picket 2010). Söndervittringen av lokalsamhället har gjort att de starka sociala band 
som tidigare  byggts  upp nu har  minskats.  Detta  har  lett  till  att  förtroendet  och  samhörigheten 
medborgare emellan nu har minskat. Sheffielduniversitetets ensamhetsindex i Storbritannien visar 
att till och med de svagaste lokalsamhällen på 1970-talet är starkare än dagens starkaste. Denna 
förändring kopplas främst till ökad mobilitet (Jackson 2009).
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Samhörighetens betydelse

Människor frodas generellt  när  de har tillräckliga sociala  kontakter och lider när  de känner sig 
isolerade. Hälsosamma sociala kontakter är grundläggande för lycka (Bok). Även Robert D. Putnam 
(2001) visar att det sociala kapitalets storlek är av stor vikt för vår hälsa och vårt välbefinnande. 
Social  samhörighet  förhindrar  förtida  dödsfall,  hämmar  uppkomsten  av  sjukdomar,  förhindrar 
depression,  minskar  sömnsvårigheter  och  påskyndar  tillfrisknande.  Putnam  har  undersökt 
förändringar i medborgaranda i det amerikanska samhället under andra halvan av nittonhundratalet. 
Under  dessa  år  har  det  skett  omfattande  förändringar  på  beteendemönstret  hos  samhällets 
medborgare. Band till familj, grannar, vänner, församlingar, idrottsklubbar och politiska partier har 
försvunnit. En tydlig minskning av det sociala kapitalet har ägt rum. Bokens titel är en metafor, 
”Den ensamme bowlaren” symboliserar att det som amerikanerna tidigare gjorde tillsammans, gör 
de nu i allt större utsträckning ensamma. Putnam anger fyra huvudorsaker till detta fenomen. Stress 
och  tidsbrist,  förortsboende  och  pendling,  den  elektroniska  underhållningen  (främst  TV)  och 
framförallt att den nya generationen ser sig själva mer som konsumenter än som medborgare i sitt  
förhållande till samhället. Ett mer materialistiskt och individualistiskt förhållningssätt har etablerats 
i den nya generationen. 

Tidsbrist och TV

Stress och tidsbrist ses alltså som en bidragande orsak till förändringen. En totalt sett ökad arbetstid 
har bidragit till en tidsbrist som minskat det sociala kapitalet. Att erbjuda möjligheten att arbeta 
deltid  ökar  det  sociala  engagemanget.  Nästa  huvudorsak  var  den  elektroniska  underhållningen. 
Många  indicier  talar  för  att  TV-tittande  minskar  så  gott  som  alla  former  av  socialt  och 
medborgerligt  engagemang.  TV-tittande  korrelerar  bland  annat  med  svagare  medborgaranda, 
fattigdom, åldrande, låg utbildning och färre sociala kontakter. Det dagliga tittandet påverkar vår 
medborgaranda framförallt på tre sätt. Tiden vi lägger på att kolla på TV istället för att till exempel 
umgås med våra vänner eller engagera oss ideellt. Psykologiska effekter som framträder på grund 
av den låga nivån av koncentration som krävs för att se på TV gör oss passiva och slöa. Efter en 
kväll med idogt TV-tittande är vi mindre benägna att göra något aktivt. Innehållet i vårt TV-tittande 
är också av betydelse. Tittar vi på nyheter blir vi mer benägna att vara samhällsaktiva och blir mer 
altruistiska, tittar vi däremot på exempelvis actionserier, marknadsföring och såpoperor avtrubbades 
vi  från  samhällsengagemang  eftersom  individualistiska,  materialistiska  värderingar  ofta 
uppmuntras. Ett media som däremot skapar mervärde för samhällsandan är papperstidningen. Dess 
läsare är både mer aktiva och sociala (Putnam)
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Mobilitet och globalisering

Människan är en rörlig varelse både av nödvändighet och av nöje. Vi har behövt röra oss för att 
söka mat,  husrum och fly från faror.  Men mobilitet  har också varit  viktigt  för att  hitta trevliga 
platser att bo på som har kunnat förbättra vår livskvalitet. I dagens samhälle rör vi oss mellan skola,  
arbete och hem för att nära oss och få ett gott liv. Vi behöver också röra oss rent fysiskt för att hålla  
oss friska och för att utveckla och bibehålla kroppsliga funktioner. Människor är också varelser 
förenade med platser. Vårat hem är vår trygga borg där vi känner igen familjemedlemmar, grannar, 
platser, vyer och omgivningar. Vi är djupt rotade till vår hemmamiljö mot vilken vi jämför världen 
(Berg 2010).  Människan är  alltså  en  varelse  som mår  bra av  mobilitet  och  av ett  tryggt  hem. 
Mobilitet och ett tryggt hem utgör något av ett motsatsförhållande. Får vi för mycket av det ena 
riskerar det att gå ut över det andra.

Dagens samhälle, kännetecknat av mobilitet och valfrihet, bidrar till att släktingar och vänner sprids 
ut över stora geografiska områden. Det marknadsinriktade politiska ekonomiska systemet gör även 
att vi mer och mer känner oss som individer eller till och med individuella konsumenter och det gör 
oss också mer benägna att flytta (Berg). Rörliga individer har svagare band till sina lokalsamhällen 
än mer bofasta. Även människor får skador på sina rotsystem när de rycks upp. Det tar tid att rota  
sig  på  nytt  och  nyinflyttade  har  också  svagare  band  till  sina  grannar  och  är  mindre 
samhällsengagerade  än  bofasta.  Bostadsområden med högre  rörlighet  visar  också upp trender  i 
högre  brottslighet  och  sämre  skolresultat.  Vi  mår  bra  av  många  lösa  relationer,  de  bidrar  till 
trygghet.  Ytterligare  en  faktor  är  skalan  på  ens  område.  Amerikaner  i  små  samhällen  på 
landsbygden  och  i  mindre  förortsområden  är  mer  altruistiska,  hederliga  och  tillitsfulla  än  de  i 
storstadsområden.  Förortsutbredningen  i  symbios  med  ökad  bilism  har  lett  till  en  omfattande 
privatiseringsprocess  av  det  amerikanska  samhället.  De  tidigare  informella  mötesplatserna, 
speceriaffären och skomakaren är nu ersatta av anonyma shoppingcentra. Pendlandet bryter sönder 
den  lokala  sammanhållningen.  Dessutom  har  den  ökande  bilanvändningen  fått  motsatt  effekt 
jämfört med dess initiala syfte. Den har blivit en tidstjuv (Putnam). Jordens storlek mätt i geografisk 
tid har minskat väsentligt under de senaste århundradena. Trots det har snabbare transporter inte 
sparat oss någon tid på att resa. Istället reser vi mer och mer. Hastighet och tidsbrist skapar stress 
hos  oss  (Carley  och  Spapens).  Pendlandet  har  även  omfattande  negativ  påverkan  på 
samhällsengagemanget  (Putnam).  I  dagens  samhälle  är  vi  inte  längre  lika  beroende  av  lokal 
samverkan  för  överlevnad,  men  det  finns  fortfarande  både  praktiska,  ekonomiska  och  sociala 
anledningar till fortsatt samarbete. Ett starkt lokalsamhälle är fortfarande av stor betydelse för oss. 
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Föreställningen  om  det  globala  samhället  förnekar  rummets  betydelse,  det  underskattar 
komplexiteten med kulturella skillnader och det tar inte hänsyn till tiden det tar att bygga förtroende 
mellan främlingar. Det finns även kulturella faktorer som bidrar till hemkänsla. Varje plats har en 
karakteristisk natur och invånare med specifika värderingar. Platsspecifik kultur och historia kan 
bidra till hemkänslan. Dessa faktorer riskerar att raderas i en miljö som präglas av hög rörlighet och 
global handel (Berg).

Lokal ekonomi

Inom neoklassisk ekonomisk teori påtalas ofta att samhällen bör specialisera sin produktion till ett 
fåtal  varor.  Lokal  självförsörjning  är  sällan  rationellt  eftersom  stora  enheter  kan  operera  mer 
produktivt. Men om man adderar värdet för pålitlighet, trygghet, fler lokala arbetstillfällen, lokal 
gemenskap, mindre transportbehov, osv blir slutsatsen ibland en annan (Berg). Per G. Bergs slutsats 
är  att  en  blandning  mellan  större  exporterande  producenter  samt  firmor  som agerar  på  andra 
marknader och lokala producenter för lokala behov är det bästa för ett hållbart lokalsamhälle. Trots 
de sociala fördelar som lokal självförsörjning ger bör även massproduktion finnas kvar med alla de 
produktionsfördelar det kan ge oss. De varor som bör produceras på lokal nivå är de där skillnaden i 
produktivitet ur en ekonomisk synvinkel är liten eller ingen. Exempel på sådana varor är personliga 
tjänster, mat och områden där individuella, gemensamma och kommersiella intressen möts såsom 
taxiverksamhet, idrottscenter, bibliotek och kulturcentra. Lokalt ideellt arbete har även en viktig roll 
att fylla för människors välbefinnande (Berg). I vissa avseenden uppstod finanskrisen 2008 av den 
komplexitet som utvecklingen av en global finansmarknad skapat. En komplexitet som delvis var 
ett resultat av försöken att hålla ekonomin igång. En mer lokal ekonomi har bättre möjlighet att vara 
motståndskraftig  (Jackson  2009).  Jackson  frågar  sig  också  hur  en  ekonomi  där  vi  lever  inom 
ekologins ramar kan se ut.  Jackson menar att  grunden till  en hållbar  verkligt  effektiv ekonomi 
kanske  redan  är  sådd  genom  just  lokalt  grundade  sociala  företag  som  bondens  marknad, 
sportklubbar, bibliotek, hälsocentrum, lokala reparationsverkstäder, hantverksateljéer, osv.

6.3.2 Sammanfattning och sammankoppling

Hälsosamma sociala relationer är en av de viktigaste faktorerna för vår lycka. Samhörighet och 
förtroende  medborgare  emellan  är  därmed  gynnsamt  för  vårt  välbefinnande.  Höga  nivåer  av 
samhörighet och förtroende är beroende av jämlikhet men även av en stark lokal gemenskap. Det 
finns flera olika faktorer som kan bidra till  minskad samhörighet.  Några av dessa är stress och 
tidsbrist samt TV-tittande; framförallt strötittande och konsumtionskultur. Ökad geografisk rörlighet 
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har  också  bidragit  till  en  uppluckring  av  gamla  tiders  lokalsamhällen  och  varit  central  i 
upplösningen av det starka lokalsamhället. Människan är en varelse som mår bra av både ett tryggt 
hem och av mobilitet. För stor andel mobilitet i ett samhälle underminerar dock våra möjligheter för 
ett  tryggt hem med goda sociala relationer. Bilism och stadsplanering anpassad efter bilism har 
bidragit till att familj, vänner och grannar spridits ut, tidigare informella lokala mötesplatser har 
ersatts  av  anonyma jättekomplex,  restiderna  har  blivit  längre och grannsamverkan har  minskat. 
Globalisering av kultur och handel har även bidragit  till  minskad kulturell  förankring.  En lokal 
ekonomi har många fördelar i form av bland annat pålitlighet, trygghet, fler lokala arbetstillfällen, 
lokal  gemenskap  och  mindre  transportbehov.  Massproduktion  å  andra  sidan  har  flera 
produktionsfördelar.  En  blandning  av  lokal  produktion  och  massproduktion  är  därför  det  mest 
fördelaktiga. De varor som har liten eller ingen skillnad i produktivitet bör produceras lokalt.

Utifrån  forskningsanalysen  kan  vi  konstatera  att  Omställning  Sveriges  vision  om  det  starka 
lokalsamhället har potential att främja lycka. Den lokalisering av samhället som förespråkas kan 
precis som Omställning Sverige förutspår främja en ökad social samhörighet och ge oss en trygg 
bas  i  våra  liv.  Den minskade  mobiliteten  som blir  en  följd  av  minskad användning av  fossila 
bränslen kan också ha positiva effekter på vår lycka. Omställningsrörelsens mål om en större andel 
lokal ekonomi, kan även det verka gynnsamt för oss men de produktionsfördelar massproduktion 
ger  bör  också  beaktas.  Svaret  på  frågeställningen  Främjar  ett  starkt  lokalsamhälle  lycka? blir 
därmed ja, framförallt med anledning av att en lokalisering av samhället ökar förutsättningarna för 
goda sociala relationer.

6.4 Ökad medvetenhet

I föregående kapitels textanalys av de mest centrala omställningsprinciperna framkom det att en av 
dessa  principer  var  att  Omställning  Sverige  vill  öka  medvetenheten  om  framtida  hot  mot 
mänskligheten.  Frågeställningen som följde  lyder:  Hur påverkar  ökad medvetenhet  om globala  
överlevnadsfrågor vårt välbefinnande? Denna fråga utreds nedan.

6.4.1 Analys av forskning

Sveriges  befolkning  ser  redan  miljöfrågor  som  ett  allvarligt  hot.  2009  ansåg  82  procent  av 
svenskarna att klimatförändringarna utgör det mest hotfulla problem som mänskligheten står inför. 
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År  2007  kände  mer  än  hälften  av  alla  svenskar  ganska  eller  mycket  stor  oro  inför 
klimatförändringarna.  Denna  oro  kan  variera  över  tid  bland  annat  beroende  på  hur  mycket 
medieuppmärksamhet klimat- och miljöfrågan får (Ojala 2010).

Forskning  som  undersöker  relationen  mellan  oro  över  samhällsrisker  och  välmående  har  sitt 
ursprung i 80-talets oro över kärnvapenkrig. Risken för ett kärnvapenkrig förutspåddes framkalla en 
existentiell oro med negativ effekt på människors välmående. Resultaten från de olika studierna var 
dock ej entydiga och visade både på positiv och negativ påverkan på välbefinnandet för de som 
oroade sig för kärnvapenhotet.  De som oroade sig var  något  mer benägna att  ha ångest,  något 
mindre  benägna till  att  drabbas  av  utåtriktade  psykiska  och sociala  problem samt  riskbeteende 
såsom droganvändning och mer benägna att känna att de kunde påverka och känna optimism inför 
hotet  ifråga.  Det  finns  flera  likheter  men även flera  skillnader  mellan  kärnvapenhot  och  andra 
överlevnadshot  såsom  klimatförändringar.  Studier  om  oro  över  klimatförändringar  har  visat 
liknande samband som inför  kärnvapenhotet  (Ojala).  KASAM, Känsla  Av SAMmanhang är  en 
salutogen13 teori utvecklad av Aaron Antonovsky som har fått starkt stöd i vetenskapen. En känsla 
av sammanhang är  starkt  relaterat  till  god hälsa och välbefinnande.  En känsla  av sammanhang 
innefattar  att  människor  uppfattar  sin  livsmiljö  som meningsfull,  begriplig  och  hanterbar.  Där 
meningsfullhet är det som har störst betydelse för ens välbefinnande (Berg). En av anledningarna 
till att vi psykologiskt tycks kunna hantera klimatförändringarna är att de som upplever klimatoro 
även  ofta  upplever  en  hög  känsla  av  sammanhang.  Ungdomar  som  oroar  sig  för 
klimatförändringarna som samtidigt känner hopp, mer ilska, mer meningsfullhet, och mer tillit till 
forskning och miljöorganisationer mår bra. De ungdomar som känner klimatoro utan att uppleva 
dessa känslor mår däremot sämre. (Ojala)

Empiriska  studier  om barns  känslor  inför  överlevnadsfrågor  är  fortfarande  få  och otillräckliga. 
(Ojala) En sådan studie är ”Barns känslor och tankar om klimatproblemen” i vilken Maria Ojala 
undersöker hur barns känslor påverkas av klimatproblematiken. Resultaten ger ingen entydig bild 
över  hur  oro  inför  klimatproblematiken  påverkar  livstillfredsställelsen.  Klimatoro  kan  vara 
förknippat  med en känsla  av mål  och mening med livet,  att  barnen känner  att  de kan påverka 
klimatproblematiken samt med miljövänligt beteende. Pessimism gällande klimatproblematiken är 
däremot  förknippat  med ett  lågt  välmående bland barnen.  Psykologiska strategier  som hanterar 
klimatfrågan  genom att  distansera  sig  är  förknippat  med  att  barn  känner  en  låg  möjlighet  att 

13 Salutogen = Hälsofrämjande
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påverka. Ojalas slutsats är att praktiker bör tänka på att förmedla hopp om framtiden och peka på 
den glädje det kan ge att vara engagerad i en så viktig samhällsfråga. Att lägga fokus på positiva 
känslor gör att barnen med större sannolikhet får ett aktivt engagemang och mår bra.

Positiva illusioner

I politik och religion har det länge funnits en syn på att det finns en typ av lycka som äkta eller  
sann. Förnimmelsen om lycka hos de som inte lever på rätt sätt har ofta förkastats som en illusion. 
Psykologen  Shelley  Taylor  menar  att  individer  med  en  ihållande  positiv  illusion  om sin  egen 
förmåga har visat sig vara mer rationella, lyckosamma, kreativa, hälsosammare och lyckligare än 
andra. Positiva illusioner kan även vara hjälpsamma i kristider. De skyddar mot information vi inte 
klarar  av  att  hantera.  Men  när  skölden  inte  enbart  filtrerar  utan  även  blockerar  nödvändig 
information som kan skydda oss mot stor skada så blir skölden destruktiv. Vi blir omedvetna om hot 
som  vi  hade  kunnat  undvika  såsom  en  botlig  sjukdom,  rökning  eller  risker  vid  fortkörning. 
Förnekelsen är dessutom ofta störst hos personer som befinner sig i störst risk. Människor omges 
konstant av oräkneliga antal felaktiga uppfattningar. Forskaren Daniel Gilbert rapporterar att vi inte 
bara feltolkar vår nutid utan även minns vårt förgångna felaktigt och skenföreställer vår framtid. 
Det har visat sig att en del blockerande sker reflexmässigt bortom vår kontroll men även med hjälp 
av andra typer av psykologiska försvarsmekanismer. Den moraliska medvetenheten utifrån vilken 
människor väljer att utöva sin lycka har betydelse utifrån vilken person man vill vara, men även för 
ens förmåga att upptäcka en risk innan den blir för sen att åtgärda (Bok 2010). För att undvika 
denna risk föreslår Bok att ökad uppmärksamhet riktas mot ignorans och självbedrägeri när vi gör 
moraliska val.

6.4.2 Sammanfattning och sammankoppling

Det finns inget entydigt samband mellan oro över samhällshot och välbefinnande. De som oroar sig 
för samhällshot och samtidigt upplever en hög känsla av sammanhang tillsammans med känslor av 
hopp, ilska och tillit  till  forskning och miljöorganisationer mår till  och med bättre. De som inte 
upplever dessa känslor men ändå oroar sig mycket över samhällshot mår sämre. Pessimism inför 
samhällshot är även förknippat med en känsla av att ha låg möjlighet att påverka.. En lyckad strategi 
för folkbildare tycks vara att förmedla hopp om framtiden och peka på den glädje det kan innebära 
att vara samhällsengagerad. Om fokus läggs på positiva känslor ökar dessutom sannolikheten för 
samhällsengagemang. Det positiva synsättet behöver dock balanseras eftersom det finns en risk att 
en  alltför  positiv  bild  kan  innebära  att  vi  filtrerar  och  blockerar  information  som kan  ge  oss 
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möjlighet att förhindra en framtida skada.

Den  ökade  medvetenhet  om  planetens  och  vårt  samhälles  sårbarhet  som Omställning  Sverige 
förespråkar tycks alltså inte påverka det genomsnittliga välbefinnandet nämnvärt. Samtidigt som 
Omställning  Sverige  vill  öka  medvetenheten  vill  rörelsen  även  främja  att  medborgarna  har  en 
positiv framtidssyn. En sådan inställning har potential att främja välbefinnandet, det främjar även 
ett  aktivt  engagemang  att  utmana  samhällshoten  vilket  även  det  ger  bättre  välbefinnande. 
Omställningsrörelsen har även potential att ge den relativa stora andel svenskar som redan oroar sig 
inför  miljöhot  verktyg  och  hopp  om förändring.  Det  finns  dock  en  risk  att  en  alltför  positiv 
framtidssyn gör en blind för direkta faror. Omställningsrörelsens mål om att öka medvetandet och 
sträva  efter  att  berätta  sanningen  gör  denna  risk  mindre.  Det  kan  också  finnas  en  risk  att 
samhällsmedborgarna varken känner  hopp om framtiden eller  att  de kan påverka den, eftersom 
många av utmaningarna vi står inför är globala och omställningsrörelsen främsta fokus är lokalt,  
även om rörelsen eftersträvar  att  verka på alla  samhällsnivåer.  Svaret  på frågeställningen:  Hur 
påverkar ökad medvetenhet  om globala överlevnadsfrågor vårt  välbefinnande? Blir  att  det  inte 
tycks påverka nämnvärt men det ökade medvetande i kombination med de positiva framtidsbilder 
och samhällsengagemanget Omställningsrörelsen vill främja, har tillsammans potential att öka vårt 
välmående något. 
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7 Slutsats
I  analysen  av  Omställning  Sverige  framgick  att  en  implementering  av  omställningsrörelsens 
principer har potential att i hög grad bidra till ett lyckligare samhälle. En brist som dock framgick 
var  att  ett  tydligt  ställningstagande  för  jämlikhet  inom samhället  saknades.  Slutsatsen  om hur 
förändringen kan äga rum följer:

Omställning Sveriges vision om ett förändrat ekonomiskt system har potential att främja mänskligt 
välbefinnande. En övergång från en politisk, ekonomisk vision om ökad tillväxt till ett synsätt där 
hållbarhet och livskvalitet prioriteras, har i hög grad potential att främja mänsklig lycka. Ett sådant 
synsätt är till och med nödvändigt för att säkra våra grundläggande fysiologiska behov. Ekologisk 
hållbarhet  bör  därför  ha  högsta  prioritet  i  målet  om  att  främja  mänskligt  välbefinnande.  Den 
reformering  av  ekonomin  som  Omställning  Sverige  förespråkar  har  även  förutsättning  för 
ekonomisk stabilitet och hög sysselsättning genom att synen på arbetstid, arbetsproduktivitet och 
graden av offentliga investeringar  förändras.  En sådan ekonomi har  även förutsättningar  för  en 
högre effektivitet i avseendet främjad lycka per använd naturresurs.

Den omvälvande omdaning av vår kultur från konsumtionshets mot ökad altruism och samhörighet 
som Omställning Sverige förespråkar har även den förutsättning att öka vår lycka. Samarbetande 
samhällen är lyckligare eftersom samarbete skapar  starka sociala  band och empatiskt  beteende. 
Negativa effekter med konsumtionskultur är  att  hög konsumtion kräver mycket tid,  våra sinnen 
överbelastas, vi känner meningslöshet, vi förlorar högre tro och vi påverkas av marknadsföring på 
ett sätt som gör att vi aldrig känner oss nöjda. Den främsta negativa effekten är ändå den psykiska 
och sociala stress som konkurrens om social status bidrar till. Skillnader i och konkurrens om social 
status är förödande för människans välbefinnande. Ojämlika samhällen stimulerar statusjakt genom 
konsumtion. Omställning Sverige saknar ett starkt ställningstagande för jämlikhet inom samhället. 
Det är en stor brist i omställningsrörelsens resonemang eftersom det tydligt minskar sannolikheten 
för att en spirituell förändring som ökar vårt välbefinnande ska ske. Den starkare naturrelation som 
omställningsrörelsen förespråkar bidrar positivt till vårt välbefinnande eftersom vi mår bra av att 
känna samhörighet med naturen.

Ett  starkt lokalsamhälle främjar den sociala samhörighet och ger oss en trygg bas i  livet vilket 
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gynnar vårt välbefinnande. Även minskad mobilitet kan bidra till högre välbefinnande eftersom det 
främjar  den lokala  gemenskapen.  En mer lokalt  baserad  ekonomi har  förutsättning att  ge  ökad 
trygghet i vår försörjning.  Omställning Sveriges vision om ett  starkare lokalsamhälle har därför 
potential att främja lycka.

Det finns inget tydligt samband mellan ökad medvetenhet om samhällshot och lycka men den ökade 
medvetenheten  i  kombination  med  en  positiv  framtidssyn,  samhällsengagemang  och  tro  på 
förändring som Omställning Sverige förespråkar, har potential att öka vårt välbefinnande en aning. 
Det tycks också vara det bästa angreppssättet för att främja ett aktivt engagemang för att motverka 
samhällshoten.

Inom alla de fyra aspekter utifrån vilka Omställning Sverige analyserades kan förändringarna som 
förespråkas  ge  ett  lyckligare  samhälle  jämfört  med  om nuvarande  policy  bibehålls.  I  Kapitlet 
Allmänt om lyckoforskning (s.15) framgick dock att människor hatar att förlora så mycket att vissa 
samhälleliga omorganisationer bör undvikas om inte tydliga förbättringar sker. Bedömningen i detta 
fall är dock att de samhälleliga omorganiseringar som omställningsrörelsen vill genomföra ger så 
stora  samhällsförbättringar  så  att  de  utan  tvivel  bör  genomföras.  Av  extra  vikt  blir  dock  en 
förändring av konsumtionskulturen eftersom medborgare som bibehåller en materialistisk världsbild 
riskerar  att  uppleva  stora  förluster  i  omorganiseringen  av  samhället.  Detta  ger  också  en  ökad 
betydelse för bristen av ett tydligt ställningstagande för jämlikhet. Den sammanfattande slutsatsen 
blir dock att en omställning av Sverige efter Omställning Sveriges principer i mycket hög grad har 
potential att bidra till ett lyckligare samhälle.

8 Diskussion
Betydelsen av resultatet på denna studie är svår att överskatta. Denna studie undersöker förvisso 
inte huruvida Omställning Sveriges principer leder till ett hållbart samhälle. Men om de gör det, så 
innebär det att omställningsrörelsen är på väg att finna ett svar på frågan: Hur kan vi leva det goda 
livet, samtidigt som vi lever ekologiskt hållbart? Omställning Sveriges principer i kombination med 
ett ökat fokus på jämlikhet, har i så fall förutsättning att ge oss ett gott liv, samtidigt som samhället 
organiseras inom de givna ramar vår planet erbjuder. Slutsatserna från denna studie ger legitimitet 
till omställningsrörelsens budskap men kan även fungera som vägledning inför framtiden, för att 
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starkare  ta  ställning för  jämlikhet  inom samhället.  Resultatet  i  denna uppsats  indikerar  att  vårt 
samhälle kan förbättras avsevärt om vi ställer  om det enligt omställningsrörelsens principer. Ett 
undersökningsområde för framtida forskning kan därför vara att besvara frågor om människors och 
samhällens attityder kring omställning. Vad är det som kan få en människa och ett samhälle att  
ställa om sin livsföring? Vilka är drivkrafterna och vad finns det för hinder?

Omställningsrörelsen är förvisso en spirande rörelse, men dess tankegångar innehar knappast någon 
dominerande ställning i dagens politiska landskap. Vad är det som gör att vi inte organiserar vårt 
samhälle efter omställningsrörelsens principer om de nu har förutsättning att främja lycka på ett 
ekologiskt hållbart sätt? Är det vår förståelse av lycka och hållbarhet, är det vår moral som brister, 
eller är det vår förmåga att agera efter vår moral? Sannolikt är det en kombination av dessa faktorer. 
Om det enbart är vår moral som brister och om vi endast klarar att ha egenintresset i fokus, så borde 
vi  ändå  bry oss  om vår  omgivning  eftersom vi  i  allmänhet  mår  bra  av  altruism och  en  stark 
naturrelation. Analysen av konsumtionskultur tyder på att även de allra rikaste skulle gynnas av en 
omställning innefattande ökad hållbarhet och jämlikhet. Robert H. Frank (2011) påpekar dock att vi 
ur ett evolutionärt  perspektiv inte har utvecklat vår hjärna för att göra oss lyckliga utan för att  
vidarebefordra  vårt  DNA.  Människor  är  därför  påfallande  inkompetenta  att  förutspå  hur 
förändringar i livsvillkor kommer påverka våra lyckonivåer. Vi har därför svårt att fatta beslut som 
verkligen främjar vår lycka.

Ovanstående diskussion antyder att vår förståelse om vad som gör oss lyckliga och betydelsen av ett 
hållbart leverne är begränsad, vilket i sin tur begränsar våra möjligheter till  att skapa ett bättre 
samhälle. En av anledningarna till detta är att vetenskapliga rön om vad som gör oss lyckliga inte i 
tillräcklig  grad  lyfts  upp  i  det  offentliga  rummet,  framförallt  inte  i  ett  samhällsperspektiv. 
Ytterligare en anledning är att vetenskapliga förenklingar har gjort att vi inte använder den fulla 
vidden  av  lycka  som  utgångspunkt  för  våra  studier  (Är  en  högre  grad  av  lycka  möjlig  utan
ekonomisk tillväxt? s.26). En orsak till detta är att det ställs höga krav för att mäta mänsklig lycka, 
att vi faktiskt inte har full förståelse för vad det är och att vår förståelse av det heller aldrig kommer 
att bli fullständig. Detta framträder även som en begränsning i denna studie. Men precis som Layard 
konstaterar (Lyckans moral, s.12) finns det ingen annan väg att gå än att fortsätta sökandet och 
använda allt som vi redan vet för att maximera den mänskliga lyckan. Jag föreslår därmed att målet 
om att främja lycka på ett ekologiskt hållbart sätt som även tar hänsyn till andra arters mångfald och 
välbefinnande  bör  vara  utgångspunkten  för  vetenskapliga  studier  och  det  yttersta  målet  för 
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samhällsorganisering. Om detta ska vara möjligt krävs tvärvetenskapliga metoder och ett politiskt 
uppvaknande från nuvarande perspektiv som strävar efter ekonomisk tillväxt till priset av ekologisk 
förödelse.  Traditionella  discipliner  såsom,  psykologi,  ekonomi  och  ekologi  behöver  integreras. 
Studier  av  systemanalytisk  karaktär  har  potential  att  ta  ett  helhetsperspektiv  utan  förödande 
förenklingar och bör därför ges ökad betydelse. Flera förenklade grundantaganden, framförallt inom 
den ekonomiska vetenskapen behöver förkastas för att få med hela vidden av mänsklig lycka och 
för att främja ekologisk hållbarhet. Av lika stor vikt som att främja tvärvetenskapligt arbete inom 
akademien, blir det att integrera politik och vetenskap för att samhället ska kunna organiseras på ett  
sätt som främjar varaktig lycka.

Metodologiska överväganden

I denna studie användes kvalitativ metod. Valet av metod avgjordes av den forskningsfråga studien 
sökte  besvara.  Det  finns  alltid  anledning  till  att  förhålla  sig  kritisk  till  huruvida  den  använda 
metoden verkligen har lett till ett trovärdigt svar. Ett oundvikligt problem är att jag som forskare är 
en del av samhället och oavsett hur mycket en samhällsforskare anstränger sig för att distansera sig 
från  den  del  av  samhället  man  studerar  har  man  ändå  vissa  förväntningar,  föreställningar  och 
värderingar kring det som ska undersökas. Det kan till exempel påverka hur metoden formuleras, 
hur  materialet  tolkas  och  hur  begrepp  definieras.  För  att  minimera  betydelsen  av  dessa 
förväntningar, föreställningar och värderingar har jag vidtagit några åtgärder. Jag har försökt vara så 
öppen som möjligt gentemot läsaren om metodens utformning samt om vad som är mina tolkningar 
och  vad  de  bygger  på.  Det  blir  därmed  möjligt  för  läsaren  att  utvärdera  huruvida  mina 
metodologiska val är rimliga och om mina tolkningar är trovärdiga. Jag har även haft som avsikt att  
vara så tydlig som möjligt med hur jag definierar begrepp. En viktig utgångspunkt för studien är hur 
lycka definieras. Genom historien har det rått delade meningar om hur begreppet ska definieras. 
Detta har även varit en svårighet med denna studie eftersom det är svårt att ge en distinkt definition 
av lycka utan att begränsa dess innebörd. I studien användes framförallt en objektiv syn på lycka. 
Till exempel Bok menar att det gäller att använda sig av både en subjektiv och en objektiv syn på  
lycka  för  att  få  med  begreppets  hela  vidd  (Subjektiv  eller  objektiv  lycka,  s.10).  Det  är  dock 
fortfarande min uppfattning att jag valt den mest lämpade definitionen av begreppet men det blir  
upp till läsaren att bedöma om min begreppsdefinition är rimlig. Min sammantagna bedömning är 
att  den  valda  metoden  fungerat  väl  för  att  skapa  ett  vetenskapligt  förhållningssätt  till  det  som 
studerats och att metoden förtjänstfullt bidragit till att skapa en väg från obesvarad fråga till ett svar. 
En värdering  ligger  dock som utgångspunkt  för  studien,  det  vill  säga  att  det  är  bra  att  främja 
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mänsklig lycka.
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