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HÅLLA MÄNSKLIGHETENS FOTAVTRYCK (EF)
INOM DE PLANETÄRA GRÄNSERNA (CC) 



• Förståelsen för planetära gränser & miljökonsekvenser av 
mänskliga aktiviteter ökar

• En ökad oro för - såväl som engagemang i - miljö- och 
sociala rättvisefrågor (men också en rädsla för en 
förändrad framtid) 

• Svårighet bland etablerade politiska partier att driva 
omställningsfrågor mer proaktivt, vilket skapar en 
paradoxal situation: viktigaste framtidsfrågorna tas inte upp 
och hanteras på ett kraftfullare sätt

• Samtidigt pågår en diskussion kring tillväxtbegreppet och 
BNP-tillväxt - vilka konsekvenser det haft, har och kan få 
för sociala och ekologiska system

EN HÅLLBAR FRAMTID?



KATE RAWORTH (2012)



• Framtiden kan påverkas genom policy och planering…

• Förutsatt att vi börjar närma oss var vi vill nå och hur ett 
sådant samhälle skulle kunna se ut, för att skapa en grund 
för diskussion

• Finns behov av att även titta på andra utvecklingslinjer än 
de som ofta tas för givet och som blir styrande både i den 
lokala, regionala och nationella politiken 

• En pluralitet i bilder behövs, för att bryta med stigberoende 
och olika inlåsningar, där det också kan råda stora 
geografiska skillnader i både målbilder och förutsättningar

EN ANNAN UTVECKLINGSINRIKTNING
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Bortom BNP-tillväxt
Scenarier för hållbart samhällsbyggande



AVERAGE GROWTH RATE IN TREND GDP 
& TREND GDP PER CAPITA

 1995-
2011 

2011-
2030 

2030-
2060 

2011-
2060 

1995-
2011 

2011-
2060 

World 
average 
Weighted 

3.5 3.7 2.3 2.9 2.5 2.6 

OECD 
average 
Weighted 

2.2 2.2 1.8 2.0 1.5 1.7 

Non-OECD 
Weighted 

6.7 5.9 2.8 3.9 5.6 3.7 

Sweden 2.5 2.4 1.8 2.0 2.1 1.6 
 

OECD (2012)

PROGNOSER FÖR TILLVÄXT



• En ekologiskt ohållbar samhällsutveckling
• Svensk konsumtion 11 ton CO2 eq. / capita / år
• 4.2 globala hektar/capita 

• Och en socio-ekologiskt ohållbar tillväxt?
• Koppling mellan inkomst och miljöpåverkan
• BNP-tillväxt kan också ses som en besvikelse i att 

uppnå sysselsättning och välfärd? 
• Ännu ojämnare fördelning
• Ojämna regionala förutsättningar

DAGENS UTVECKLING



• Så, hur kan ett (hållbart) samhälle som inte bygger på 
ekonomisk tillväxt se ut och hur skulle det fungera?

• Förutsätter att det finns någon typ av idéer och kunskap 
om nya, annorlunda och hållbara framtidsbilder. 

• Projektet baseras på två aspekter:

1. Utforska strategier för att skapa ett hållbart samhälle 
som inte behöver bygga på ekonomisk tillväxt

2. På ett proaktivt sätt undersöka vad som skulle kunna 
hända om tillväxten avstannar och skapa förberedelse 
för att det händer, vare sig vi vill det eller inte

ATT UTFORSKA EN ANNAN FRAMTID



KLIMAT 
 

MILJÖMÄSSIGA & SOCIALA MÅL

MAKT & 
INFLYTANDE 

VÄLFÄRD/
RESURSFÖRDELNING

MARKANVÄNDNING

• Max. 0,82 ton CO2 eq. / capita 
& år från svensk konsumtion

• 100% fossilfritt i Sverige

Mängden mark/capita från 
svensk konsumtion överstiger 
inte Sveriges andel av globala 
biologiskt produktiva land- & 
vattenområden

Alla har rätt att delta I politiska val 
& beslutsfattande som påverkar 
deras liv, oberoende av t.ex. 
kön, sexuell läggning, etnicitet, 
ålder, funktionshinder, klass eller 
inkomstnivå

Alla har tillgång till resurser 
& tjänster som kan skapa 
möjligheter till boende, 
utbildning, social omsorg, 
social trygghet samt 
förutsättningar för god hälsa.



CIRKULÄR EKONOMI I VÄRLFÄRDSSTATEN 

AUTOMATISERING FÖR LIVSKVALITET

LOKAL SJÄLVFÖRSÖRJNING

KOLLABORATIV EKONOMI

SCENARIER FÖR ‘SVERIGE 2050’



CIRKULÄR EKONOMI







AUTOMATISERING FÖR LIVSKVALITET







LOKAL SJÄLVFÖRSÖRJNING







KOLLABORATIV EKONOMI





WIKIHOUSE



• Hållbarhetsutvärdering av scenarierna indikerar omfattning 
av omställning som behövs och ger en bas för diskussion: 
vad skulle krävas?

• Viktigt att inse att alla rattar måste skruvas på samtidigt - 
är inte en enskild paramenter 

• Scenarierna ger olika utmaningar och målkonflikter, ex.: 
• Markanvändning: mat, material eller energi?
• Risk för olika sociala grupper 

• Flyg och mat de stora frågorna

ÄR DET HÅLLBART?
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• Strukturella hinder och normer: både konkreta inlåsningar 
och tankesätt - vad som ses som möjligt eller önskvärt

• En dominerande berättelse att tillväxt (som ett mått på 
skattebasen) är bra

• Minskad BNP är förknippat med osäkerhet - svårt att 
utmana politiskt (och bli omvald) 

• Tolkningar av hållbarhet som tekno-centrerat, ’grön tillväxt’  

• Infrastrukturella barriärer, sjunkna kostnader, investeringar, 
och pensionssystem

HINDRANDE STRUKTURER



• Vad är möjligheten att driva mer radikal omställning i lokal 
policy och planering? Finns vissa regionala skillnader (på 
gott och ont)

• Flera pratar om hållbar utveckling som ett ’uttjatat begrepp’ 
och understryker behovet av bättre begrepp/definitioner/
ramverk som ger en gemensam utgångspunkt

• Olika logiker präglar olika aktörer (även inom org.), men 
finns en tendens att framhäva konsensus och ’win-win’

• Kompetens och ledarskap viktigt, men finns en osäkerhet 
kring mandat

INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR



• Finns olika svårigheter i att integrera mer ’radikala’ idéer 
i formella, långsiktiga utvecklingsstrategier och planer - 
nn blandning av mer mainstream och radikala perspektiv 
återfinns i dokumenten

• Olika typer av ’undercover’-aktiviteter, där man försöker 
smyga in mer radikala och problematiserande perspektiv

• Semi-informella nätverk mellan tjänstemän, civilsamhälle 
och lokala företagsaktörer finns delvis

• Specifika events och initiativ blir viktiga, men skulle 
behövas ytterligare arenor (ex. denna konferens!)

MOBILISERINGSKAPACITET



• Å ena sidan ses det nuvarande demokratiska systemet 
som svagt i att driva igenom de beslut som krävs, varken 
internationellt eller nationellt

• Politiska beslut tas utifrån rädsla snarare än ’fakta’ 

• Å andra sidan pekas det genomgående på behovet av 
reformer och tydligare politiska visioner - om inte annat för 
att veta spelreglerna för framtiden

• Samverkan mellan innovationsprocesser och reglerande, 
måluppföljande reformarbete ses som nödvändigt

• Media och medborgare oerhört viktiga i att hålla politiken 
till svars

POLITIKENS ROLL?



• Den institutionella kapaciteten för att arbeta med mer 
’radikala’ perspektiv är för närvarande svagt och sårbart 

• En kritisk aspekt är avsaknaden av tydliga mandat och 
formellt stöd (kommuner, länsstyrelser, nationellt)

• För att stärka kapaciteten att hantera och driva omställning 
krävs det också en bredare samsyn på behovet av radikal 
förändring 

• Nya samverkansformer och lokal planeringspraktik visar 
ändå på vägar framåt

• Kan inte bara fokusera på en strategi, utan flera olika 
möjliga utvecklingsinriktningar - måste diskutera vad vi 
finner önskvärt och rättvist, i relation till biofysiska gränser 

SLUTSATSER
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