
FRÅN KRIS TILL MÖJLIGHET 
– Sociala innovationer för klok omställning

LOKALEKONOMIDAGARNA • 14–15 oktober 2020



Onsdag 14 Oktober

10.00 Registrering

10.20 Kulturinslag: Jacke Sjödin, kåssör (stora salen)

10.30  Välkomna (stora salen) 

10.45  Föreläsning: Malin Lindberg om sociala innovationer (stora salen)

11.30  Fika och diskussion (tematiska fikarum)

12.30  Lunch och mingel på mässan (tematiska fikarum/mässhall)

13.15  Kulturinslag: Lo Lindström, poesi (stora salen)

13.30  Valbara pass 1 (se separat program)

14.30  Kulturinslag: Benedict Esperi, dans (stora salen)

14.30  Fika och mingel på mässan

15.15  Valbara pass 2 (se separat program)

16.15  Kulturinslag: Amanda Larssons trio, sång (stora salen)

16.30  Föreläsning: Erik Westholm om att tänka om framtiden (stora salen)

17.00  Uppsummering av dagen (stora salen)

17.20  Avslut

Torsdag 15 oktober

08.30  Återkoppling från gårdagen (stora salen)

08.45  Kulturinslag: AORA, sång (stora salen)

09.00  Föreläsning: Ylva Lundqvist Fridh om lokala ekonomier (stora salen)

09.40  Valbara pass 3 (se separat program)

10.30  Fika och mingel på mässan

11.00  Kulturinslag: Högt i tak, folkmusik (stora salen)

11.15  Föreläsning: Tim Jackson om välstånd utan tillväxt (stora salen)

12.00  Uppsummerande panel (stora salen) 

12.30  Regionalt eftersnack (regionala rum)

Program 2020
Onsdag 14 oktober

Torsdag 15 oktober



Social innovation formar framtidens lokalsamhällen
Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Många lokalsamhällen tampas med utmaningen att vara attraktiva för människor att 
leva, vistas och verka i. Utmaningarna varierar mellan olika platser men det gemensam-
ma är behovet av innovativa lösningar som förbättrar tillvaron för invånare, besökare, 
företagare och andra intressenter. Vid presentationen beskrivs aktuell forskning och 
praktiska exempel på social innovation som formar framtidens lokalsamhällen.

HUVUDTALARE
14 okt 10.45-11.30

14 okt 16.30-17.00

15 okt 9.00-9.40

15 okt 11.15-12.00

Framtiden är nu! Lokal aktion mot klimatkrisen!!  
Erik Westholm, Professor emeritus vid SLU och Högskolan i Dalarna

Lokalsamhället har en central roll i klimatomställningen. Där, i våra dagliga liv formar 
vi framtiden, som normer och genom varjedagliga beteenden. Vi konsumerar och pro-
ducerar och samspelar. Lokalt kan man kartlägga alla möjligheter: resor, byggande, jord 
och skog, folkbildning; man kan jobba med klimatbudgetering, delningsekonomi osv. 
Klimatomställningen lokalt ger möjligheter till ett nytt och bättre samhällsbygge!  

Smarta lokala ekonomier och finansiell permakultur
Ylva Lundkvist Fridh, VD Mikrofonden Sverige

Ylva Lundkvist Fridh, ekonomhistoriker och VD för Mikrofonden Sverige om hur 
loka liserad ekonomi kan hålla mänskligheten inom ett ekologiskt säkert och soci-
alt rättvist handlingsutrymme. Med inspiration från erfarenheterna vid Stjärnsunds 
permakultur centrum skissar hon på ett nytt sätt att designa finansiella flöden.

Prosperity without growth
Tim Jackson, professor vid University of Surrey

Tim Jackson gav med sin bok från 2009, ”Välstånd utan tillväxt – ekonomi för en 
ändlig planet”,  en övertygande beskrivning till varför konventionell ekonomisk tillväxt 
inte tidigare har, och inte framåt kan leverera välstånd. Han menar att det är dags att 
ompröva tillväxtekonomin för att hitta former för att leva ett koldioxidsnålt, fattig-
domsfritt och ett planetliv som vi alla behöver och vill ha. 



För liten – för vem då? 
Stor Nog

De mindre gårdarna levererar en rad värden, t.ex. är de väldigt viktiga för biologisk mång-
fald, och ett mer robust och uthålligt livsmedelssystem. Ändå görs alltför litet för att hindra 
nedläggningen av dem, tvärtom. Men nu finns en spirande rörelse av småskalig matpro-
duktion som behöver hjälp att växa.

Serviceutveckling på landsbygd med ny teknik
Skålan och Coompanion

Skålans Byaråd driver obemannad butik i bygdegård och samordnar olika föreningars eko-
nomi och verksamhet för bättre hållbarhet och service på landsbygd. Skålans Byaråd utsågs 
2019 till årets kooperativ i Sverige för deras innovativa tillämpning av ny teknik och nya 
metoder för bygdens utveckling.

Hur kan vi ställa om lokalt?
David Bennett

Omställningsrörelsen finns i femtio länder  består av människor som tar gemensamma initiativ 
för att ta hand om sig själva, varandra och naturen. Vilken framtid kan vi skapa tillsammans där 
vi bor? Vi börjar lokalt, vi ger varandra stöd, uppmuntran och inspiration. Men hur gör vi?

Smarta Landsbygder – att tänka glokalt
Eva-Lena Skalstad, Vuollerim

I Vuollerim finns över 50 företag, varav 8 olika lokala utvecklingsbolag som ägs av fler än 
200 personer. Ett sätt att jobba smart är att se och ta vara på sina kontakter.

Bygdebolag och det goda livet
Anna Grönvall, Coompanion

Bygdebolag är en nygammal social innovation för omställning på den första samhällsnivån. 
I webbinariet får vi veta mer om vad bygdebolag är, den komplexitet som kännetecknar 
bygdebolag och de dilemmasituationer som kan uppstå. Vi reflekterar också kring möjlig-
heterna som denna framväxande samhällsrörelse genererar.

Hitta vägen till ett nytt ägandeskap – Fengefors och Not Quite 
Jan Svensson, Mikrofonden och Ylva Frid

Sedan 2018 arbetar Fengeforsbruk och Not Quite med en ny process, Nya Bruksorten, som 
handlar om ett nytt ägandeskap för Fengeforsbruk. Samarbetspartners är bland annat med 
Västra Götalandsregionen, Åmåls kommun, högskolor och företagare. Mikrofonden berättar 
om finansiella utmaningar och sociala investeringar. So

cia
l in

no
va

tio
n

Ma
t

Se
rv

ice
Ve

rk
ty

gs
låd

an
Sm

ar
t

Or
ga

nis
er

ing

Valbara pass 1     Onsdag 14 okt kl 13.30–14.30



Matmilen – plattform för lokala samförsörjningsringar
Erik Berg, Inobi, Åsa Isacson, Egnahemsfabriken, Nikolas och Ingrid Berg, 
Ekopedagogiska föreningen

Hur tas nästa steg i byggandet av lokala matsystem som kan bidra till en stärkt socioekologisk 
resiliens och matsäkerhet? Matmilen är ett samarbetskoncept och en digital plattform som ut-
vecklas i samtal mellan omställningsaktiva, bygdeutvecklare och digitala utvecklare. Med mat-
milen får orter verktyg för att formulera nya gemensamma berättelser och identifiera gemen-
samma intressen, samt ställa upp gemensamma åtaganden för den lokala samförsörjningen.

Innovativa transporter – lokala lösningar på riks-
täckande utmaningar
Tobias Forngren, Freelway och Kåre Olsson, Skattungbyns byutvecklingsförening 

I samverkan mellan företaget Freelway, Dalatrafik, Svenska Miljöinstitutet och Skattung-
byns byutvecklingsförening utvecklades en tjänst för delning av lediga säten i kollektivtra-
fiken och privata fordon på landsbygden. Hör Kåre Olsson och Tobias Forngren berätta om 
projektet och lärdomarna. Hur kan vi skapa nya res-sätt anpassade för landsbygden?

LÖK för eldsjälar och det idéburna entreprenörskapet
Dima Sarsour, leder LÖK, och Dirk Kehr, chef sociala företag Uppsala Stads-
mission och LÖK-representant i Upphandlingsrådet på Uppsala kommun

Webbinariet handlar om LÖK som civilsamhällets organ för systematisering av idé-
buren kraft, långsiktighet och sociala innovationer.

Medborgarbudget för ökad demokrati och inflytande
Lovisa Neikter, Uppsala kommun

Lovisa Neikter arbetar på Uppsala kommun och berättar mer om arbetet med medborgar-
budget på landsbygderna.

Finansiering av byggemenskaper på landsbygden
Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken, Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige och 
Tore Wizelius, Hammenhög Bogemenskap KHF berättar om den nya vågen av gemensamt 
drivna byggen av lägenhetshus och hur man kan lyckas med konsten att få ihop pengarna 
som behövs.

Lokal samförsörjning, mat och kapital
Amanda Bengtsson, SLU och Thorsten Laxvik, Nipakademin

Amanda Bengtsson, student från SLU om betydelsen av landsbygdens lokala kontext 
som grogrund för social innovation och Thorsten Laxvik om Nipakademin som social 
innovation med självpåtaget uppdrag att tillskapa jobb och sysselsättning i bygden. So
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Valbara pass 2 Onsdag 14 okt kl 15.15–16.15



EUs från jord till bord-strategi - för ett rättvisare, hälso-
sammare och miljövänligare livsmedelssystem – men hur?
Annika Wäppling Korzinek, EU-kommissionen i Sverige

”När pengarna är slut faller allt” 
…men hur får vi då långsiktiga servicelösningar?
Camilla Jägerhem, Tillväxtverket

Tillväxtverket presenterar en formel för framgångsrikt servicearbete. Framgångsfak-
torer och hinder baserat på samlade erfarenheter från projekt för serviceutveckling.

Att sätta lokala utvecklingsplaner i ett sammanhang
Sara Sjöqvist och Regina Westas Stedt, Vingåkers kommun

Vingåkers kommun berättar om sin utvecklingsstrategi som har ett enda mål: Att lands-
bygdsutveckling i samverkan med privat och ideell sektor ska vara en naturlig del av alla 
kommunens verksamheter. Vi berättar om ur vi upplever att lokala utvecklingsplaner och 
organiserad dialog med byar och lokalsamhället kan effektivisera kommunens arbete inom 
alla förvaltningar. Vi diskuterar tillsammans hur offentlig sektor kan jobba smartare genom 
att skapa strukturer som gynnar sociala innovationer  i landsbygderna. 

Attityden gör skillnad!
Eva Jilkén och Jenny Edvinsson, Leader Höga Kusten

Landsbyggare är Leader Höga Kustens framgångsrika metod för att stärka attityden till 
landsbygden och det lokala entreprenörskapet. Genom Landsbyggare synliggörs landsbyg-
dens möjligheter och skapar platsutveckling. Metoden är nu nationell och väcker intresse 
även internationellt.

Reglab – en modell för regionalt lärande
Eva Moe, Catarina Lahti, Reglab och Anna Svedlund, Region Sörmland

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, som ägs av alla svenska regioner, 
Tillväxtverket, Vinnova och SKR. Sedan tio år tillbaka träffas regionala utvecklare, fors-
kare och nationella myndigheter i Reglabs workshopar för att lära av varandra: Hur kan vi 
jobba ännu bättre för att utveckla de svenska regionerna? I passet berättar Reglab tillsam-
mans med Region Sörmland hur Reglab skapat smart kollegial kompetensutveckling.

Finansiering av sociala innovationer 
Isabelle Axelsson, Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel, Tinna Harling, Egnahemsfabriken Tjörn, 
Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofonden och Maria Flock Åhlander, Ekobanken.

Vad är egentligen en social innovation, i praktiken? Och hur kan en samhällsentreprenör lyckas 
 få banker att låna ut pengar till att genomföra något som de aldrig hört talas om förut?  So
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Valbara pass 3 Torsdag 15 okt kl 09.40–10.30



Benedicte Esperi
Benedicte Esperi är en oberoende performance-artist, koreograf, filmskapare, 
forskare, producent och curator med bas i Göteborg. Hon vill försöka “... fånga 
varje stund och nuets essens genom koreografi..” (reds översättning). På hennes 
hemsida kan man läsa följande poem: Every actioncomes from somewhere and 
continues into next. “there is no beginning and no end – every moment can tell 
us something – it can be used in several ways, and carry its own narrative, gestu-
res and figures – spoken words – duplicated – mirrored – repeated – copied”

Högt î Tak 
Det ska vara kul! - det har de i varje fall själva när de med fioler, röster, drag-
spel, mandolin, gitarr, flöjter, banjo, bas, slagverk eller något annat, lossar 
förtöjningen och far iväg.

Folkmusik

Acapella

Kåsör

Poet

Jazztrio

Dans

Aora
Aora är en sexstämmig vokalgrupp från Stockholm och Uppsala. Gruppen bild-
ades och är verksam sedan våren 2016 och jobbar främst med musik skriven av 
ensemblens medlemmar samt egenarrangerade covers av befintlig musik. 

Jacke Sjödin
En multitalang, komiker och kåssör, som under våren lanserade 15 Corona-låtar 
på olika teman som alla blev virala. Jacke introducerar en av sina låtar för oss på 
konferensen.

Lo Lindström
Poet, författare, konstnär. Konst som glesbygdsaktivism. Poesi om relationen mellan 
människa och plats. Texter om bygd, queerhet, klass och norra Sverige.

Amanda Larsson Trio
Tre musikstudenter, från tre helt olika håll i landet, som mötts på Framnäs 
folkhögskola för att fördjupa sig inom Jazz-genren. Amanda Larsson från 
Vuollerim, Gustav Stöckel från Boden & Samuel Winter från Stockholm.

Kulturen är viktig för ett gott liv



Välkommen på Årets Lokalekonomidagar 
14–15 oktober 2020!
 

Temat för årets Lokalekonomidagar är ”Från kris till möjlighet – sociala  
innovationer för klok omställning”. Här blir det tid för möten, tid för inspi-
ration och samtal. Vi blandar praktiker och forskare, entreprenörskap och 
kultur, föreläsningar och seminarier, mingelsamtal med fika. Kort sagt –  
allt är som det brukar – förutom att allt är annorlunda.

Vi försöker i år ta vara på det virtuella rummets styrkor, inte göra en sämre 
variant av en fysisk träff. Det kommer aldrig att kunna bli samma sak som 
det är att få träffas fysiskt. Men vi kan tillsammans forma det till något annat.

På den här konferensen kommer du att landa i en ”Lobby”, som fungerar 
som det rum som du återvänder till mellan passen. När du klickar dig in till 
Föreläsningarna och kulturinslagen, till de Valbara passen eller till de tema-
tiska Fikarummen kommer du att komma  till olika Zoom-rum. I Filmrummet 
lägger vi kontinuerligt ut utvalda delar av programmet som redan hänt, även 
kulturinslagen. I chatten i lobbyn kan du under hela konferensen dela med 
dig av tips eller ställa frågor till andra deltagare.  


