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Social hållbarhet

– inlevelseförmåga, individuell hållbarhet och
FN:s hållbarhetsmål – hur förhåller de sig till varandra?
Under de senaste åren har intresset för social hållbarhet ökat inom forsk
ningsvärlden, även om fokus fortfarande framförallt är på ekologisk hållbar
het. I uppstarten till inrättandet av ”Centrum för social hållbarhet” (CSS) på
Karolinska Institutet bidrog olika forskare med sina perspektiv på ”Socialt
hållbar utveckling – fokus på empati, compassion och altruism” i ett tema
nummer av Socialmedicinsk tidskrift (Vol 90, nr 2, 2013).
Vi har nu bjudit in forskargrupper som är intresserade av social
hållbarhet, och tillsammans har vi skapat ett nytt temanummer där flera
bidrag handlar om individuell hållbarhet, FN:s hållbarhetsmål och hur

de förhåller sig till varandra, och även hur ledarskap och arbetsplats
faktorer förhåller sig till ett hållbart arbetsliv. Dessutom beskrivs
hur vår relation till andra djur och naturen är relaterat till hållbarhet.
There is an increasing interest for social sustainability, even if the major
focus still is ecological sustainability. In 2013 the “Center for Social Sustai
nability” (CSS) was established at Karolinska Institutet, Sweden, and some
researcher contributed to a special issue in the Journal of Social Medicine
on Compassion, Altruism and Social Sustainability (Vol 90, nr 2, 2013).
We have now invited research groups interested in the field of social sus
tainability, and together we have produced a new special issue on social
sustainability, where several contributions are focusing on individual sustai
nability, the UN Sustainable Development Goals (SDG), and how they are
interconnected, and also how leadership and work place factors are related
to a sustainable working life. Our connection to other animals and nature in
relation to sustainability is also explored.

Vi blev för fem år sedan inbjudna att
här i Socialmedicinsk tidskrift hålla i ett
temanummer om altruism, compassion och social hållbarhet inom sjukvården, näringslivet och politiken (Vol
90, nr 2, 2013), och vi förutspådde då
att området forskningsmässigt skulle
expandera kraftigt de närmaste åren.
Det vi ser i detta nya temanummer
är att alltfler forskargrupper intresserar sig för kopplingen mellan individuella påverkansbara faktorer och
samhällelig eller t.o.m. global social
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hållbarhet, ofta med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Flera av bidragen använder FN:s hållbarhetsmål
Agenda 2030 som ett ramverk att relatera de egna forskningsfrågorna till
(UN 2015). Det gör även alltfler av
de stora svenska forskningsfinansiärerna (på uppdrag av regeringen), liksom både utredningar (SOU 2016:01,
SOU 2017:47), utbildningsinstitutioner och fria medborgarinitiativ (ex.
Tillitsverket), näringsliv samt kommuner, landsting och regioner (ex.
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Mötesplats social hållbarhet). Svenska
forskningsfinansiärer uppmanar även
forskare att i större omfattning inkludera medborgare och aktörer i forskningsprocessen, vilket ter sig lovande,
då medborgare i större utsträckning
kan påverka vilken typ av forskningsfrågor och metoder som används, och
att förtroendet för forskning och dess
relevans därigenom kan öka.
Vi syftar här till att återge olika aspekter av forskning och utbildning
kring social hållbarhet, och vi ser fortsatt ett stort behov av att olika forskningstraditioner kan mötas och samverka, då forskning och utbildning ter
sig något splittrad både avseende inom
vilka fakulteter den bedrivs, respektive hur olika typer av förförståelse,
metoder och angreppssätt kan kartläggas och beskrivas, för att underlätta
framtida produktiva samarbeten.
För fem år sedan skrev vi kritiskt
om idén om ”Kampen för överlevnad” som påverkat både utbildning,
forskning, och samhället i stort under
det senaste seklet. Vi uppmärksammade att forskare börjat intressera sig
för hur det kommer sig att till synes
osjälviskt beteende visat sig vara ett
återkommande fenomen, hur samarbete och medkänsla kan uppstå, och
vilka förutsättningar som krävs för att
de skall utvecklas respektive förhindras. Vi ser att utvecklingen av denna
forskning har accelererat med bidrag
från olika områden såsom beteendeekonomi, psykologi, neurovetenskap,
behandlingsforskning och filosofi
(Chierchia et al., 2017, Gilbert et al.,
2017, Seppälä et al., 2017, Nussbaum
2016). Samtidigt visar forskningen
om hur vår empati väcks på komplexa
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förhållanden, där t.ex. en bild på ett
enstaka offer ger större effekt än information i text och siffror om hundratusentals offer (Slovic et al., 2017).
I en utvidgning av vem eller vilka
som bör omfattas av vår medkänsla
använder Pöllänen och Osika i artikeln Vi och ”de andra” – Social hållbarhet
kopplat till hur vi känner, tänker och agerar i
relation till andra djur vår dysfunktionella relation till andra djur som en modell för att belysa olika brott mot FN:s
hållbarhetsmål (UN 2015) och faktorer viktiga för social hållbarhet såsom
mångfald, tillit, empati och medkänsla. Genom att försöka sätta sig in i djurens perspektiv utforskas på ett nytt
sätt människans psykologiska och sociala mekanismer som styr våra beteenden, såsom speciesism, karnism och
kognitiv dissonans (Joy 2014, Kunst
& Hohle 2016). Dessa mekanismer
påverkar både attityder och beteende
mot djur såväl som människor klassificerade som “de andra”, men författarna lyfter även fram att det finns mer
rationella, hållbara förhållningssätt
(t.ex. Nussbaum 2016, Ricard 2016).
I artikeln Naturliga vägar till mänsklig,
social och ekologisk hållbarhet, tar Stenfors upp både epidemiologiska och
experimentella empiriska studier som
visar att kontakt med natur understödjer andra dimensioner av mänsklig hållbarhet, inklusive olika aspekter
av psykisk och fysisk hälsa, återhämtning, social kontakt och prosociala
relationer (Stenfors et al., submitted).
Ökad kontakt med naturen kan också leda till en perspektivförskjutning
med ökade känslor av att vara en del
av naturen och ett större sammanhang, känslor av närhet till, omsorg
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för och värnande om naturen. Dessa
känslor av gemenskap med naturen
hör ofta också samman med en ökad
känsla av allmänmänsklig gemenskap
och välbefinnande (Stenfors et al.,
2018). Naturmiljöer utgör således en
viktig resurs även för att möta folkhälsoutmaningar såsom stress och
psykisk ohälsa (UN 2015). Att värna
om naturen, och att främja kontakt
med naturen både i och utanför stadens gränser, och att arbeta aktivt för
integreringen av natur i utformningen
av våra levnadsmiljöer och livsstilar
beskrivs som centralt för mänsklig
och social hållbarhet, såväl som för
miljömässig/ekologisk hållbarhet.
Alltfler forskare undersöker kopplingen mellan inre tillstånd och processer hos människan och hållbara
beteenden i det ”yttre”. Niemi belyser
i artikeln Kan mindfulness bidra till en
hållbar utveckling? olika hinder för att se
verkligheten och de hållbarhetsutmaningar som finns. Enbart en mindre
andel av våra sociala beteenden visas
vara i linje med våra medvetna intentioner (Hagger et al., 2002). Detta
innebär att våra målsättningar och huruvida vi agerar efter dem inte alltid är
resultat av medvetna tankeprocesser,
och handlingar styrs inte alltid av vår
medvetna vilja. Många av våra beteendemönster formas under uppväxten
och influeras av vår omgivning och
tidigare erfarenheter, och är automatiserade (Neal et al., 2006). Empiriska
studier visar att ökad mindfulness, och
därmed ökad medvetenhet om våra
tankeprocesser, minskar dominansen
av våra emotionella och beteendemässiga vanor, vilket kan bidra till ett mer
flexibelt och situationsanpassat ageran126

de, i linje med våra intentioner (Vago
2014, Wamsler et al., 2018). En ökad
förståelse för hur vi ofta går vilse i fördomar bör kunna leda till en bättre,
mer verklighetsförankrad handlingsberedskap när vi ställs inför problem
där vi felaktigt tror att det t.ex. enbart
finns vinnare och förlorare (Robèrt
och Broman 2017).
Zhu et al. beskriver i Tekniska innovationer för individuell hållbarhet – exempel
från tvärvetenskaplig och tvärkulturell interaktionsdesign en taoistisk filosofisk-estetisk tradition bl.a. inspirerad av olika
naturfenomen, och visar hur denna
tradition kan inspirera designen av interaktiva stresshanteringshjälpmedel,
exemplifierat med prototypen HU,
som syftar till att underlätta avslappningsövningar med fokus på andningen (Zhu et al., 2017). Egenmätning
används idag alltmer inom hälsoteknik för att förbättra användarens självkännedom, och för att uppnå olika
mål, där graden av måluppfyllelse ofta
kvantifieras. Denna typ av egenmätning kan dock leda till att även prestationsbaserad självkänsla ökar, vilket i
sig kan öka graden av stress (Höök et
al., 2018). Författarna visar här på ett
alternativt sätt att designa hjälpmedel
som syftar till att underlätta för användaren att utveckla koncentration,
fokuserad uppmärksamhet och avslappning, liksom acceptans och en
icke-dömande hållning, som i sin tur
är relaterat till ökad hållbarhet.
Mellner & Aronsson skriver i artikeln Hållbart ledarskap i komplexa
organisationer och verksamheter om att
både anställda och chefer rapporterar
ökad stressrelaterad psykisk ohälsa
vilket speglas i ökande sjukskrivSocialmedicinsk tidskrift 2/2018
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ningstal. Det de lyfter fram av faktorer viktiga för social hållbarhet är
bland annat kvaliteten på relationer,
social och psykologisk medvetenhet, tillit och öppen kommunikation
och betydelsen av ledares möjlighet
till fokusering i uppdrag av växande
komplexitet. Det är förhållanden som
utgör förutsättningar för att tillvarata moderna organisationers och
digitaliseringens potential för bättre
livsbalans, återhämtning och hälsa.
Tonvikt läggs på utveckling av individuella förhållningssätt, medvetenhet och strategier som stärker ledares
förmåga att driva och leda i komplexa
verksamheter, utveckla medarbetares
resurser och inte minst stödja sin egen
hållbarhet (Mellner 2016). De menar
att ett välfungerande samspel mellan
organisatoriska förutsättningar och
individuella förhållningssätt är av stor
betydelse och att det finns ömsesidig
förstärkning som bidrar till utveckling av hälsofrämjande ledarskap, god
arbetsmiljö och hållbar verksamhet.
I artikeln Relationell intelligens, en
förutsättning för social hållbarhet inleder
Rundberg och Andersson med att definiera begreppet ”social” som förmågan att relatera, dvs att upptäcka och
skapa relationer till individer, vilket
även inbegriper relationen varje individ har med sig själv. Ju fler personer
och situationer vi behöver förhålla oss
till (jämför förändrade beteende pga
digitaliseringen), desto fler tillfällen
att skapa social stress (Engert et al.,
2017). Det både ger och tar av våra resurser att vara tillsammans med andra
människor, vi värderar t.ex. i olika situationer vem som ska anses vara berättigad att få vår medkänsla och när
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ett beteende istället kanske genererar
skadeglädje (Gilbert 2017, Seppälä et
al., 2017, van der Linden 2018). Att bli
medveten om dessa interna beslutsprocesser som pågår kontinuerligt i
våra relationer med andra, och kritisk
granska våra tankemönster bidrar till
att ifrågasätta det som tidigare inte
ens noterats. Relationell intelligens,
som kan kultiveras via bl.a. medkänsla
och kritisk reflektion, kan ge nytt andrum för individen och relationer som
är meningsskapande och transformativa, och därmed socialt hållbara.
I artikeln Att dela eller inte dela erfarenheter – det är frågan ställer sig Dahl och
Werr frågan vad det är som får människor att dela sina framgångar och
misslyckanden med sina kollegor – vilket ju kan vara en viktig källa till lärande och social hållbarhet på arbetsplatser (Brown 2012, Zhao 2011). De har
särskilt undersökt vad som främjar respektive hindrar detta i sammanhang
där mycket står på spel i termer av försörjning och karriärmöjligheter, och
konstaterar att medarbetares huvudsakliga övervägande vid delningsbeslut är potentiell image-risk snarare än
potentiell nytta. Viktigt för beslutet att
dela ett misslyckande är hur förtroendefulla och medkännande relationerna
är. Bedömningen styrs av hur sannolikt det är att det som delas kommer att
användas emot en, dvs den som väljer
att dela erfarenheter i ett sammanhang
kännetecknat av tillitsfulla och medkännande relationer utgår ifrån att den
inte kommer till skada.
Emma Stenström och Lasse Lych
nell beskriver i artikeln Från ego till eko:
en hållbar ekonomutbildning hur Handelshögskolan i Stockholm vill bidra till
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att skapa hållbarhet, inte enbart genom forskning, utan också genom att
reformera utbildningen. Studenterna
får därför numera tidigt lära sig vilka
globala utmaningar vi står inför och
vilka riskerna är om vi inte gör något åt
dem, men också vilka möjligheter det
finns och hur de själva kan bidra till
att nå de globala målen. Under de första fyra terminerna får de läsa ett spår
kallat ”Global Challenges”, varvid en
termin ägnas åt mänsklig hållbarhet.
Förutom att hålla själva, behöver de
lära sig att skapa hållbara organisationer, men också att tänka i termer av
meningsfullhet och att släppa sitt ego,
till förmån för ekosystemet. Dessa aspekter påverkar sedan förståelse och
agerande på alla nivåer: individen, organisationen, samhället och planeten.
Författarna använder Rockströms,
med fleras, resonemang om de planetära gränserna (Rockström et al.,
2009) och Raworths tankar om att vi,
förutom att hålla oss inom de planetära gränserna, måste skapa ett socialt
golv, där alla människor får möjlighet
till inkomst, utbildning, hälsa, med
mera (Raworth 2017). Det är inom
dessa gränser, planetens och människornas, ekonomi skapas.
I Global hälsa nyckel till social och ekonomisk hållbarhet tar Friberg et al. upp
behovet av både forskning och utbildning som sträcker sig över flera
vetenskapsområden, för att stärka
social hållbarhet och hälsoperspektivet i FN:s Agenda 2030 med dess 17
utvecklingsmål och för att möta komplexa hälsoutmaningar (UN 2015).
De visar att Agenda 2030 innebär
ett gyllene tillfälle att introducera
hälsoperspektivet även inom andra
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samhällssektorer, hitta nya vägar till
samarbeten och hålla relevanta aktörer ansvariga (Blomstedt et al., 2018).
Författarna är forskare verksamma
vid det nystartade Swedish Institute
for Global Health Transformation
(SIGHT), vid Kungliga Vetenskapsakademin, och bjuder in andra engagerade aktörer att tillsammans bidra till
en transformation till en mer rättvis
och jämlik global hälsa genom forskning och utbildning.
Rosengren beskriver i Välfärd och
vishet i samhällskroppen – om GNH som
stämgaffel för samhällen, Smart Cities och
ekobyar behovet av att odla framtidsvisioner som inte är begränsade till
valstrategier eller partipolitik, specifika grupper eller sektorer, och som
får växa fram ur helhetens många perspektiv, snarare än att enbart presentera färdigpaketerade fasta mål eller
strategier. För att få bättre, visare beslut argumenterar författaren för att vi
behöver lyssna på varandra på ett sätt
som också tar hänsyn till subjektiva
erfarenheter när vi analyserar situationer (se t.ex. också Grossman 2017).
Ofta hävdas det att subjektiva erfarenheter och dialoger som inkluderar
sådana perspektiv skulle vara ovetenskapliga och irrelevanta. Av denna anledning avvisas ofta dialog med andra
än ’experter’. Vi måste emellertid skilja mellan subjektivt partisk tolkning
och subjektiva erfarenheter. De förra
är generellt ovetenskapliga, medan de
senare ger nödvändig information.
Hon visar på begränsningar i nuvarande modeller såsom FN:s Agenda
2030 (UN 2015) avseende bl.a. tidsanvändning, inre hållbarhet och delaktighet i samhället, och lyfter fram
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Gross National Happiness (GNH),
utvecklad i Bhutan (Ura et al., 2012)
som en viktig kompletterande modell.
Theorell beskriver i Om kulturupplevelser och arbetsmiljö hur kulturella
upplevelser kan skapa gemenskap
och stimulera kreativitet, och belyser med exempel från egna studier
hur upplevelser av kultur i arbetslivet
har potential att förbättra den sociala
hållbarheten. Han visar hur alexitymi
(oförmåga att hantera känslor) är relaterad till skrivande, musik, teater,
bildkonst och dans, och hur var och
en av kulturaktiviteterna har samband med bättre förmåga att hantera
känslor (Lennartsson et al., 2017).
Likaså visas hur kulturinslag på arbetsplatsen har samband med låg risk
för emotionell utmattning, och hur
ett kulturprogram förbättrade känslohanteringsförmågan hos kvinnor
med utmattningssyndrom, liksom hur
deltagande i kulturprogram för chefer
ökade graden av empati, vilket syntes i
förbättrad hälsa hos de anställda (Grape Viding et al., 2015).
Under de senaste åren har ett samarbete pågått mellan Karolinska institutet, Helsingfors universitet och
Stanford University kopplat till compassion och embodiment (förkroppsligande). Eftersom det varit svårt att
finna konsensus när det gäller definitionen av begreppet social hållbarhet
(Sanne, 2006, Liljefors 2016) så lutar
de sig mot begreppet som riktningsgivare in till nya forskningsfält. De konstaterar att begripliggörandet av och
förståelsen för compassion och embodiment i arbetsmiljö behöver gränsöverskridande angreppssätt. Projektet
har mynnat ut i ett flertal publikationer
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och en bok om compassion i arbetslivet, vilken ligger till grund för artikeln
Hur kan vi utveckla ”Embodied Compassion” på våra arbetsplatser? Does out of our
bodies means out of our minds? (Pessi, Bojner Horwitz, Worline 2017). De sammanfattar en konceptuell modell som
illustrerar hur compassion kan se ut på
arbetsplatsen utifrån ett förkroppsligat
perspektiv.
Ett övergripande tema i majoriteten
av artiklarna är behovet av tvärvetenskapliga ansatser för att på ett tillräckligt rättvisande sätt beskriva och framgångsrikt forska om och arbeta med
social hållbarhet. Samtidigt konstaterar vi att man i arbetet kring social
hållbarhet inte har enats i samlande
begrepp såsom den ekologiska hållbarhetens ”planetära gränser”, med olika
gränsvärden som om de överträds kan
leda till oöverskådliga miljöeffekter på
grund av tröskeleffekter som uppstår
(Rockström et al., 2009).
Vad är det i ett socialt hållbart samhälle vi vill ”hålla kvar” respektive
”utveckla” (Davidson, 2009, s. 616,
Åhman 2013)? Går det att enas om
gemensamma mål för social hållbarhet (Missimer et al., 2017)? Vi ser inte
minst metodmässiga utmaningar – hur
ska vi på ett robust sätt relatera individuell beteendeförändring till förändringar på samhällsnivå, och vice versa?
Hur påverkar världssyn och ideologisk
bakgrund hur målen för social hållbarhet beskrivs, respektive hur arbetet
skall bedrivas (Preiser et al., 2017)?
Sammanfattningsvis är detta forskningsområde fortfarande under uppbyggnad och beröringspunkter med
fler vetenskapsområden än de som
representeras här finns förstås. Vi ser
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fram emot en fortsatt samverkan mellan både forskare, olika aktörer och
medborgare i det gemensamma arbetet för social hållbarhet.
Walter Osika, temaredaktör,
MD, PhD och föreståndare Centrum för
social hållbarhet vid Karolinska Instututet
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