
Säg hejdå till ego och tron på att ensam är stark. Väl-
komna i stället samhörighet och insikten om att vi 
behöver varandra. Va?! Sakta i backarna. Vi lever väl 
fortfarande i en tid då jaget regerar? Sverige räknas 
som ett av världens mest individualistiska länder, 

enligt World Values Survey som regelbundet gör undersök-
ningar om vilka värderingar som råder i olika nationer. Och det 
är väl inget fel på att ge individen möjligheter att själv utforma 
sitt liv? Vi vill ju ha frihet, bestämma och välja själva  
i stället för att underordna oss en massa dumheter. Eller?   

Förvisso, men individualism ligger också svindlande nära 
egoism. Ett samhälle fungerar inte om invånarna gör allt för 
egen vinnings skull men inget för andra. Dessutom kan vi 
känna oss små, förvirrade och handlingsförlamade inför kravet 
på att förverkliga oss själva. 

Allra hårdast drabbas unga människor i en värld där ensam 
ska vara stark. Så här skriver Ana Udovic i sin ny utkomna bok 
Generation ego: Att fostras i en narcissistisk kultur (Ordfront), 
där hon intervjuar forskare, psykologer, lärare, sociologer och 
ungdomar om vår tids självupptagenhet: ”Där !nns ett bud-
skap till dagens barn och ungdomar som är svårt att bortse 
från, eftersom det är hårt och utlämnande. Budskapet är: Du är 
ensam, lille vän. Du måste klara dig själv. Skapa ditt eget jobb, 
använd ditt inre driv. Utifrån kommer ingen hjälp. Eller, som 
Margaret Thatcher uttryckte det: ’There is no such thing as 
society.’”

DET ÄR SVÅRT OCH UTSATT, ja, faktiskt nästan omöjligt, att själv 
vara sitt eget varumärke och sitta som ensam direktör  
i företaget Jag AB och klara av hela livsruljansen på egen hand. 
När dessutom mänsklig sårbarhet betraktas som en smittsam 
pest riskerar många att halka ur samhällsmaskineriet. Det !nns 
åtskilliga människor som inte har vassa armbågar och inte är 

tjockhudade nog för att transformera sig till välsmorda pr-byråer 
och sälja sig själva. Eller inte har lust att leva efter devisen sköt-dig-
själv-och-skit-i-andra.

I dag är det många som börjar tröttna på en samhällsanda 
där vi ständigt ska pumpa upp våra egomuskler och putsa på 
ytliga fasader. De senaste åren har det synts tecken på att indivi-
dualismen kan ha peakat. Svenskarna blir till exempel allt min-
dre egoistiska. Jo, det slog Framtidskommissionen, som reger-
ingen tillsatte för att ta pulsen på vad vi har att vänta  
i samhället de kommande åren, fast i en rapport som presente-
rades för ett år sedan: ”Individualistiska värderingar såsom 
självförverkligande är sedan några år på tillbakagång”, konsta-
terade kommissionens ordförande Charlotta Levay.

Och några månader senare var vi säkert många som höll på 
att sätta morgonkaffet i vrångstrupen när Per Schlingmann, 
tidigare chefsstrateg hos Moderaterna, förkunnade i Svenska 
Dagbladet: ”Att bidra till det gemensamma är rätt och ansvars-
fullt, och att inte vara solidarisk är ofräscht. Att vilja betala 
skatt och bidra är värderingar som växer sig starka på bred 
front och är moderna.”

Vad säger det här? Håller pendeln på att slå över från ego 
boost och självupptagenhet till samhörighet och delaktighet?

– Ja, när världen utanför blir alltmer komplex, ogripbar och 
problematisk ökar vår längtan att landa i en trygghet  
i ”den lilla världen”. Vi ser framför allt att unga människor 
orienterar sig mot ett ”vi” i stället för att som tidigare sätta sig 
själva i fokus. Att värna om familjen, sina närmaste och tradi-
tionerna blir allt viktigare, säger Magnus Kempe, omvärlds-
analytiker på Kairos Future, som nyligen släppt rapporten med 
den talande titeln From Me to We.

Analysföretaget har gjort "era undersökningar av dagens 
unga födda mellan 1985 och 1989 och ser ett värderingsskifte 
där kärnfamilj och ett fast jobb är drömmen. Lugn och säker-

Vi lever i ett av världens mest individualistiska samhällen där 
jaget är större än vi, och självutvecklande och självständighet 

premieras. Men nu anas en motreaktion. Den unga generationen 
drömmer om familj, fast jobb och solidaritet. Dessutom menar 

forskarna att ensam faktiskt inte alls är särskilt stark.
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het har blivit viktigare än frihet och valfrihet för dessa unga 
som också kallas ”Generation ordning”. Dessutom värderas 
karriär och yttre framgång inte längre lika högt. Samma trend 
visar också undersökningar från Statistiska centralbyrån, som 
bett människor rangordna vad 
som är viktigast i livet. Där ran-
kas familj, vänner och fritidsin-
tressen högre än arbete. Det är ett 
nytt fenomen och en antydan om 
att vi börjar skruva ned våra egon 
till förmån för gemenskap och 
hänsyn till andra.

Det är bara några år sedan Isabella ”Blondinbella” Löwen-
grip startade tidningen Egoboost och Carolina Gynning skrev 
boken Ego girl. Men visst känns titlarna redan ganska passé? 

Enligt Magnus Kempe är också framtidens nyckelord raka 
motsatsen till ego. I stället är det närhet, beroende, omtanke 
och oegennytta som kommer att gälla. Men vi kan inte förvänta 
oss samma rädda världen-mentalitet som vi såg på 1970-talet.

– Nu ligger tonvikten på att vi bryr oss om våra närmaste. 
Däremot är det inte uteslutet att det så småningom kan leda till 
att cirkeln för vår omtanke vidgas och vi vänder vårt engage-
mang ut mot världen igen. Men då på ett nytt sätt, säger han.

Många unga vänder redan ryggen åt egoism och konsu-
mism. Men i stället för att som förr gå med i partier och etable-
rade organisationer drivs nu enskilda frågor och kampanjer ofta 
i sociala medier. Engagemanget är mer individualistiskt än kol-
lektivt.

Det !nns en längtan efter att kombinera bondesamhällets 
gemenskap och långsammare tempo med utbudet i stor -
städerna, konstaterar analysföretaget Kairos Future.

En tydlig trend är människor som går samman och vill leva 
som de lär. Ett exempel på det är ”jag-odlar-min-mat-aktivis-
men” som Ana Udovic beskriver i sin bok: ”Biodlingar !nns 

numera mitt i stan (som exempelvis på Kulturhu-
set i Stockholms tak) – inte bara för honungens 
skull utan för att förbättra pollineringen. I Göte-
borg har projektet Stadsjord startat, där folk går 
ihop och odlar upp ödetomter i Högsbo och 
Bergsjön medan grisarna bökar. I Malmö hjälper 
föreningen Odla i stan boende och fastighetsä-
gare att få i gång stadsodlingar.”

Ja, det !nns många tecken på att människor 
tillsammans söker nya vägar för att komma bort 
från ett samhälle som präglas av individualism 
och konsumtion.

Även inom hjärnforskningen uppmärksam-
mas nu det viktiga med delaktighet och samar-
bete. Från ett biologiskt perspektiv är andra 
människor viktiga för vår överlevnad eftersom 
de underlättar för oss att kunna skaffa mat, 
skydd och en partner. Socialt anpassade indivi-
der är friskare och lever längre, framhåller hjärn-
forskaren Katarina Gospic, som skrivit boken 
Den sociala hjärnan (Brombergs), där ett av 
huvudspåren utgår från ett afrikanskt uttryck 
”Ubuntu” som betyder ”jag är för att vi är”. 

– Det tankesättet överensstämmer med hur 
kroppen och hjärnan fungerar. Vår hjärna styr 
oss att söka närhet och samhörighet. Så funkar 
det ända ner på cellnivå. Alla celler i vår kropp 
samarbetar för att kunna överleva. Cancerceller 
som egoistiskt roffar åt sig näring från de friska 
cellerna leder till sjukdom och död, säger Kata-
rina Gospic. 

Hon framhåller att människan kan liknas vid en 
superorganism. Det betyder att ett visst beteende inte kan förkla-
ras genom enskilda individer utan kräver att en grupp männi skor 
studeras. 

Det innebär att du påverkas av hur andra i ditt nätverk –även 
de i utkanten – lever och mår. Vare 
sig du vill eller inte. Det kan gälla 
allt från övervikt till glädje och 
sorg. Om en bekant inte är på topp 
kan det innebära att även du känner 
dig låg, lite enkelt ut tryckt. 

– Det kan låta som new age-
"um, men det är 

ren vetenskap. Sociala interaktioner påver-
kar vår hjärna, kropp och hälsa, säger Kata-
rina Gospic.

Ensam är alltså inte stark, det är veten-
skapligt bevisat! 

Farväl ego! Nu är det VI som gäller

”Många unga vänder 
ryggen åt egoism och 

konsumism.”

Är konsumism på väg att 
bli hopplöst ute?

Nu vill vi leva som 
vi lär genom att 
odla själva, oavsett 
om vi bor på landet 
eller i stan.
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