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KonverStationer vid slutkonferensen för Bortom BNP-projektet 

den 29 november 2018 

Observera att det inte går att föranmäla sig till de olika KonverStationerna – det sker på plats 

under konferensen den 29 november. 

 

Nr Titel Presentatör 

1 Hållbara investeringar – kan vi investera oss ur miljökrisen? 

Investeringar behövs för att ställa om till ett hållbart samhälle. 

Samtidigt kostar investeringar hållbarhet. Vår analys visar att 

nuvarande investeringsnivåer förbrukar hela vår resterande 

kolbudget och övertrasserar vår biokapacitet. Hur får vi råd med 

nödvändiga hållbara investeringar? 

Eva Alfredsson 

2 Horror vacui – att hantera rädslan för ett överskott av ledig tid i 

ett nolltillväxtsamhälle. I flera av våra scenarier har vardagslivets 

tidsanvändning i förändrats radikalt. Ett oförväntat resultat var 

att många granskare av scenarierna kände sig obekväma med 

tanken på en arbetsvecka på 10 timmar (i Automatisering för 

livskvalitet). Vad kan förklara rädslan för för mycket ledig, 

disponibel tid? 

Paul Fuehrer 

3 Vad vet vi om de ekonomiska effekterna av låg eller utebliven 

tillväxt? Utebliven tillväxt förknippas ofta med finansiella kriser, 

arbetslöshet och hög skuldsättning. Men vad är orsak och vad är 

verkan, och hur skulle ett ekonomiskt system utan tillväxt kunna 

fungera på längre sikt? 

Mikael Malmaeus 

4 Vägar till minskad konsumtion: en nödvändighet med många 

möjligheter 

För att kunna nå de uppsatta målen i framtidsscenarierna krävs 

en omfattande minskning av vår konsumtion av varor. Det låter 

svårt, men två fallstudier visar på motsatsen: att minska vår 

konsumtion kan vara lättare än vi tror och innebär dessutom 

möjligheter till ökat välmående. 

Åsa Callmer 

5 Vem tillhandahåller de hållbara byggnaderna? 

För att nå klimat- och sociala mål krävs stora förändringar i hur vi 

bor, bygger och förvaltar byggnader. I en delstudie har vi frågat 

hur olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn ser på sina roller 

Tove Malmqvist 
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i en sådan omställning, nu och i framtiden. Baserat på exempel 

från studien diskuterar vi i denna konverstation behov av 

förändrade aktörskonstellationer, roller och förutsättningar för 

att nå långtgående hållbarhetsmål för våra byggnader. 

6 Omställning på hemmafronten – boendepraktiker bortom 

tillväxt?  

En delstudie har fokuserat på hushåll i Alingsås kommun som 

redan i dag försöker ställa om till självförsörjning och frivillig 

enkelhet. Deras syn på hemmet och dess roll som en nod för 

omställning till ett mindre resursintensivt vardagsliv och samhälle 

öppnar upp för nya praktiker och boende bortom dagens teknik-

centrerade och tillväxtorienterade inlåsningar. 

Pernilla Hagbert 

7 Icke-monetär omsorgsekonomi kontra formell ekonomi – hur 

förändras detta? 

När vi pratar om ekonomisk tillväxt tänker vi ofta på tillväxt i den 

monetära ekonomin som kan mätas i BNP. Men ekonomin 

innefattar också icke-monetärt utbyte och värdeskapande som 

sker inom familjer, bekantskapskretsar och det civila samhället. 

Hur kan man förstå projektets fyra framtidsscenarier i termer av 

vilka delar av ekonomin som växer, respektive krymper?  

Karin Bradley 

8 Scenarier för hållbar samhällsbyggnad bortom BNP-tillväxt 

Inom programmet har bilder av hållbara framtida samhällen år 

2050 utvecklats. En har fokus på delningsekonomi, en på cirkulär 

ekonomi, en på lokal självförsörjning och en på automatisering. 

Under denna KonverStation presenterar jag framtidsbilderna och 

diskuterar deras relevans som verktyg för beslutsfattande med 

deltagarna.   

Åsa Svenfelt 

9 Globalt rättvis markanvändning – definition och 

policytillämpning 

Vad innebär egentligen en rättvis fördelning och användning av 

jordens markytor? Kan svensk policy bidra till en sån fördelning 

och användning? Presentationen utforskar dessa frågor utifrån 

några olika miljöetiska perspektiv, varpå deltagarna diskuterar sin 

syn på frågorna. 

 

Vishal Parekh  

[Presentationen ges 

2 gånger] 
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10 Den grund varpå samhället vilar? Socioekonomisk hållbarhet för 

jobb och inkomst i kommunal planering, nu och bortom 

ekonomisk tillväxt 

I kommunal planering idag handlar social och ekonomisk 

hållbarhet ofta till stor del om jobb, och då ofta om att skapa nya 

jobb och/eller “rätt sorts” jobb genom ekonomisk tillväxt. Men 

vad kan det handla om, ifall den tillväxten inte längre är 

lösningen? 

Tina Ringenson 

[Presentationen ges 

1 gång] 

11 Sociala hållbarhetsaspekter av fyra framtidsutvecklingar 

Inom programmet har fyra bilder av hållbara framtider år 2050 

utvecklats. I den här konverstationen fokuseras de sociala 

konsekvenserna av dessa framtidsbilder. Risker såväl som 

möjligheter kommer att lyftas. 

 

Ulrika Gunnarsson 

Östling 

12 Low carbon futures for a Swedish society beyond GDP 

growth/Koldioxidsnåla framtider för ett Sverige bortom BNP 

Våra fyra scenarier ska uppfylla ett klimatmål för 

växthusgasutsläpp från svensk konsumtion som ska vara i linje 

med 1,5 gradersmålet i Parisavtalet. I denna KonverStation är 

fokus på vad som krävs, vad gäller konsumtionsnivåer och 

kategorier (mat, resor) i de olika scenarierna för att de ska 

uppfylla det målet. 

Eléonore Fauré 

13 Kommuners kapacitet att arbeta med omställningsperspektiv 

I denna presentation riktas fokus mot kommuners möjligheter 

och kapacitet att i sin verksamhet engagera sig i, och konkret 

arbeta med, genomgripande omställningsperspektiv. Fokus riktas 

mot referensramar, relationer, mobiliseringsförmåga och 

politikens viktiga roll. 

 

Karolina Isaksson 

14 Hur kan jordbruket se ut i ett degrowth-samhälle? 

Här ges lantbrukares och andra jordbruksexperters perspektiv på 

hur jordbruket kan behöva förändras i ett degrowth-samhälle. 

Det handlar om en produktion baserad på lokala resurser i högre 

grad än idag, med maskiner utvecklade med öppen innovation 

och gör-det-själv-teknik, och där traditionell jordbrukskunskap 

återupptas och kombineras med moderna metoder. 

Erika Öhlund 
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15 Omställning till hållbara transporter i växande stadsregioner? 

Resultat från en fallstudie av kommuner inom Malmö-Lund 

regionen 

Presentationen tar sin utgångspunkt i vilken roll tillväxt spelar i 

dagens transport- och bebyggelseplanering i ett stadsregionalt 

sammanhang, dess konsekvenser ur hållbarhetsperspektiv, samt  

möjliga vägar till förändring för att nå hållbarhetsmål.  

 

 

Åsa Aretun 

16 Urban visions for degrowth 

Visualisation of a degrowth future from an urban planning 

perspective taking as a case the municipality of Södertälje. This is 

done in form of a qualitative scenario that uses images to express 

the radical changes this would suppose and describe its feasibility 

Carlos Ruiz-Alejos  

Vincent Prats 

17 Kris eller möjlighet? Krisens och institutionernas roll för radikal 

förändring mot hållbarhet bortom tillväxt 

Presentationen berör radikal förändring på samhällsnivå: hur ett 

lands historia, institutioner och nätverk påverkar vilka aktörer 

som vid en kris får inflytande och vilka handlingsvägar som ses 

som möjliga och rimliga. Empiriska exempel från hur Island och 

Lettland hanterade finanskrisen 2008.  

Åsa Nyblom 

18 Hur behöver våra byggnader ställas om för att nå klimatmålet? 

Såsom i andra sektorer kommer det behövas ambitiösa 

förändringar i hur byggnader utformas, byggs och används för att 

nå klimatmålet. Vi diskuterar vilka strategier verkar vara mest 

effektiva, bl.a yteffektivisering, förnybar energi och nya 

byggmaterial. Vi pekar på möjliga avvägningar mellan 

energianvändning, koldioxidutsläpp och exploatering av skogar. 

Nicolas Francart 

19 Fyra mål för ett hållbart Sverige bortom BNP 

Vilka hållbarhetsmål är mest centrala för en hållbar 

samhällsbyggnad bortom BNP och hur ligger Sverige till idag i 

förhållande till dessa mål? 

Göran Finnveden 

20 Vilka styrmedel kan få ned växthusgasutsläppen till nära noll i 

Bortom BNP-projektets olika framtidsscenarier? WS-övning där 

du får bestämma!   

En rad olika sorts styrmedel och investeringssatsningar kommer 

att behövas för att få ned växthusgasutläppen till nära noll i alla 

framtidscenarier. Med all sannolikhet kommer dock 

Kristian Skånberg 
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styrmedlen/investeringarna  att behöva se olika ut i de olika 

framtidsscenarierna. I denna övning får du bestämma vilka 

styrmedel och investeringar du bedömer fungerar bäst i ditt 

favoritscenarie. 

 

 


