
GLOKAL REGENERATIV
EKONOMI

Eller – svaret på frågan hur ska vi egentligen ta oss ur det här ekologiska nödläget och skapa ett vettigt
kretsloppssamhälle? 



Kort om mig

• Tvärvetenskaplig docent i Vetenskap-, Teknik- och 
Miljöstudier

• 20 års forskning ihop med naturvet, ingenjör, hum-
sam m.fl.

• Forskningsprojekt finansierade av RJ, Formas, VR and 
Energimyndigheten

• Publicerad på 7 språk, 10+ böcker, 30+artiklar/kapitel

• Leder idag forskargrupp med 7 medlemmar i 4 olika 
större forskningsprojekt.

• Utsedd till Årets alumn vid LiU, Formas Framtidens 
forskningsledare och Marie Nisser pristagare. 

• Samordnar de globala forskarnätverken CEFORCED
(Center for Studies of Climate Change Denial) och 
Empowering all (Gender in policy and implementation 
for achieving transitions to sustainable energy).



Naturens 
Rättigheter



GLOBALA EKONOMI

Storskalig, utvinningslogik, expansionsfokuserad, anonym & fossilberoende





Planetär överlevnadskris 2021. Ekologiskt- och 
politiskt nödläge. 

• Om 1,5 grader ska hållas måste användningen av fossil 
energi (olja, kol, gas) minska dramatiskt (ca. 10% per 
år) från och med igår (McGlade & Ekins 2015; Steffen, 
et al. 2018). Parisavtalet.

• Ca. 80% av den globala ekonomin kolbaserad=fossil 
energi (IEA, 2019)

• Fossilindustrin subventioneras mer än kostnader för all 
sjukvård enligt Världsbanken (Coady et. al, 2015, 
2019).

• Förnybart ersätter hittills INTE fossilt globalt. 
Frånvarande Powershift. Istället ökar fossilt globalt, 
förutom 2009 och 2020.

• Partipolitisk klimatförnekelse i toppen av den politiska
makten (Trump t.om. 2021, Bolsonaro, Morrisson, 
Putin, Kaczynski m.fl.) Desinformation.

• Responsförnekelse. 30 år av kunskaper men 
otillräckligt agerande av politiska ledare från hela
spektrat. Till exempel att bygga ny flygplats i Sälen.



Vad har energianvändning med klimatförändringar 
att göra?

• Energianvändning=koldioxidutsläpp eftersom 
85% av energin som säljs och sedan används 
kommer från kol, gas och olja=växthuseffekt 



• Från 1990, globalt mer CO2 från
förbränning av olja, kol och gas 
än tidigare under människans
fossilberoende era

• 804 GtCO2 de 240 åren 1750-
1990

• 872 GtCO2 de senaste 30 åren
1990-2019





Artutrotning
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• 30 sekunders enskild reflexion

•När och hur kände du för första gången 
klimatkrisen och artutrotningen  i din kropp?



LOKALA EKONOMI

Småskalig, överblickbar, långsiktig & relationell



Bestorps byalag, LEA-analys och arbete för 
levande lokal ekonomi

Bestorp 2007-2015



Bestorps förutsättningar
• 25 km söder om Linköping mitt i 

eklandskapet längs sjön Rängen
där Östgötaleden, Kinda Kanal , 
Stångådalsbanan och väg 687 
möts.  

• Närservice med affären, 
snickare, plåtslagare, 
äldreboende, räddningstjänst, 
bio, folkets hus.

• Transporter buss och kanske 
framtida pendeltåg

• Boende hyreslägenheter, villor 
och mindre fritidshus. 

• Fritidsaktiviteter inkluderande 
aktivt byalag, båtklubb, 
badplats.  

• Skola och förskola med en aktiv 
föräldraförening.



LEA=Den lokal-ekonomiska analysen

• Alltid en positiv befolkningsspiral i Bestorp. Ökning av 
invånarantalet från 602 till 749 personer från år 2001 till 
2010. 

• 68 företag 
• Kommunen viktig arbetsgivare (skola, förskola, 

äldreboende). 
• 78 arbetsställen totalt framför allt inom jordbruk, handel 

och vård/skola.
• Ca 300 pendlar till arbete utanför samhället. 
• Inkomstnivåerna är relativt genomsnittet i Sverige höga. 
• Lönegapet mellan män och kvinnor är markant större i 

Bestorp än i Sverige som helhet.
• En satsning på kvinnligt företagande och större lokal 

arbetsmarknad i Bestorp är en logisk slutsats av nuvarande 
situation.



BESTORP – VISION 

VÅR 

VISION
1. Tågpendel

2, 3 Nybyggnation 

med energisnåla hus

4. Cykelväg till 

Folkets park

5. Välkomstskylt

6. Ungdomens Hus

7. Multibollplan

8. Utöka gångväg 

med bänkar

9. Kulturmärkt 

Folkets Park. bl.a 

midsommarfirande

10. Ek(o)turism 

11. Arbetstillfällen 



Ett hållbart samhälle för 
alla generationer



Framtidens möjligheter

• Arbeta och utbilda sig hemifrån

• Möteslokaler i Kulturhuset Eklunda 

• Återuppta caféverksamhet

• Lokal matproduktion 

• Ek(o)turism (vandra, uthyrning, övernattning)

• Småskaliga energiteknik kooperativ

• Samordna trähantverkare 

• Behålla Linköpings Kommun som arbetsgivare 
(vård, skola, omsorg)

• Mobil samåkning



Ek(o)turism
• Cykelled
• Knyta samman Landeryd, Bjärka-Säby, Bestorp, Vårdnäs, Vesterby, Slaka med 

Tinnerö eklandskapt och Linköping. 
• Cykeltävling; Cykelleden skulle kunna invigas med en årligen återkommande 

cykeltävling.
• Vandringsled; Den eftersatta Östgötaleden går idag längs ena sidan av Rängen och 

skulle kunna fullborda varvet runt sjön och därmed komma tillbaka till Linköping.
• Kajakled; Kinda Kajak hyr idag ut till turister och skulle vilja utveckla denna 

verksamhet i Rängen.
• Övernattningspaket; Liksom runt Bråviken kan paket i samarbete med hotell och 

restauranger skapas.
• Matsafari; Liksom runt Norsholm eller vid Omberg borde producenter av bröd 

(Slottskafeét bjärka-Säby); glass (Stafsätter); sparris (Sparrislandet); jordgubbar 
(Hydéns jordgubbar); naturbeteskött (Bestorp) kunna locka smaklökarna.

• Nya produkter; Naturen runt sjön ger bra förutsättningar för tryffelodling, 
äppelodlingar m.m

• Klätterbanor; I eklandskapet finns flera sprickbergsformationer som passar 
utmärkt för klättring. Upp till 40 m lodräta väggar ger utmaningar även till 
elitklättrare. Utsikten mot sjön skulle vara mycket attraktiv.

• Båtuthyrning; Hur hitta platser för hyrbåtar?
• Plogad isbana; Holländska och svenska turister har upptäckt nöjet i att åka 

skridskor på plogade svenska sjöar: http://www.isbanan.se/

http://www.isbanan.se/








Förslag från deltagarna i föreläsningsserien!

• Joggingsspår

• Multibollplan 

• Teknik och organisation för att 
kunna samåka

• Gårdsbutiker

• Översiktsplan för Bestorp och 
Brokind

• Livsmedelsproducenter 

• Gemensamma potatisodlingar

• Kolonilotter

• Studiecirkel

• Aktiviteter för barnen

• Energiproduktion (småskalig 
vinkraft, solceller m.m)

• Bredband, arbeta hemifrån

• Bioodling

• Finansiering av digitalisering 
Eklunda

• Snabba på saneringen av 
fd.sågverket



Bestorps byalag 2007-2015
• Hemsida

• Byablad

• Förnyat badplats

• Föreläsningsserie om miljö-
och klimat (Linköpings 
kommuns miljöpris 2012) 

• Midsommarfirande

• Skapat en kulturvandring 

• Översiktsplan

• Pendeltåg

• Kulturhus Eklunda

• Sanering av båthamnen från 
miljögifter

• Företagarförening

• Leaderprojekt





Ek(o)turism Rängen Runt, bland annat 
Vildsvinsfestival 2021
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• 30 sekunders enskild reflexion

•Vilka olika sorters projekt samskapar du i 
relation med andra för att den lokala 
ekonomin ska blomstra?



MEN, HÄNGER INTE DET 
LOKALA OCH GLOBALA

FAKTISKT IHOP…
Jo!



Alla är vi inoljade i den fossilbaserade globala 
ekonomin – de med högre inkomster än mer







VAD SKA VI GÖRA
DÅ?!?

Så lite som möjlighet av en del saker och så mycket som möjligt av andra grejor – så fort som möjligt…



?

Naturens 

Rättigheter & 

Ekologiska 

maskuliniteter



GRÖNA LOKALEKONOMISKA
ANALYSER,

NATURENS RÄTTIGHETER
&

EKOLOGISKA MASKULINITETER





http://www.friametoder.se/wp-
content/uploads/2017/10/171105_LEA_manus.pdf

Experten är: Ulla Herlitz VD för 
Mikrofonden Sverige och ordförande för 
Ekobanken! Kontaktas: 070 362 82 34, 
ulla.herlitz@mikrofonden.se



Naturens rättigheter



Över hela världen, även här?

◦ Idag stödjer lagstiftning och 

subventioner en klimatförstörande och 

artutrotande ekonomi. 

◦ Var och hur kan vi testa lagstiftning som 

istället kan stödja en hållbar Glokal

Regenerativ Ekonomi (GREN)?

◦ Görs på Nya Zealand, Equador m.m.

◦ Kan Vättern och biosfärområdet 

Vätterbranterna bli testzon? Eller 

nationalparken Tividen som utsträcks till 

Vättern?





https://jordensvanner.se/seriealbum_maskulinitet_klimat
/



Normskifte – ekologiska maskuliniteter

• MÄN+UnderTallarna+Chalmers= 
Ledarskapsutbildning

• Testat, forskat och utvecklat i 5 år
• Lilla & stora rummet
• 8 träffar
• Ord-kropp 
• Hjärta-hjärna
• Glokalt
• #menforfuture



https://tidningensyre.se/stockholm/2019/n
ummer-107/klimatet-kraver-ny-manlighet/





HTTPS://CIRKULAREKONOMI.SE/

Webinar tisdagen den 16 november kl 9-15

Hur förverkligar vi livgivande samhällen, organisationer och ekonomier samtidigt som vi undviker att förstöra jorden som vi 

lever med? 

Välkommen till ett webinarium där erfarenheter från FORMAS forskningsprojekt "Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär 

Ekonomi" presenteras, hemsidan www.cirkularekonomi.se lanseras och de första stegen tas för att realisera Nätverket för Cirkulärande.


