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Registrering
Omställningsberättelser med Mats Söderlund 
Välkomna
Föreläsning med Helena Norberg-Hodge
Uppsnack
Lunch
Dans med Liv Aira
Valbara pass 1
Mingel på mässan och tematiska samtal
Valbara pass 2
Musik med Accent
Föreläsning med Martin Hultman
Uppsummering av dagen med panel

Återkoppling från gårdagen
Musik med Två Otrevliga Flickor
Föreläsning med Helena von Bothmer
Valbara pass 3
Fika och mingel på mässan
Musik med Emma och Daniel Reid
Föreläsning med Rob Shorter
Uppsummering av dagen med panel



20 oktober 10.45-11.30

20 oktober 16.30-17.00

Huvudtalare

 

I mer än fyra decennier har Helena Norberg-Hodge och hennes 
organisation Local Futures arbetat för att öka medvetenheten om behovet av att återvända
till det lokala; att röra sig bort från ett beroende av ett globalt monopol och istället mot
decentraliserade och regionala ekonomier. De har belyst hur den globaliserande ekonomin
distanserar oss från den komplexa väven som kallas livet, men också från varandra, vilket inte
bara är den verkliga ekonomin, utan en ständig källa till förundran. Lokalisering är ett motgift
mot kapitalism och konsumtion, men också nyckeln till att lösa våra till synes oändliga
ekologiska kriser. Det är en vägledande princip för att ta oss tillbaka hem: till samhället, till
den naturliga världen och till de välmående, platsbaserade ekonomierna. 

Helena Norberg-Hodge, Local Futures

Lokalt: ett enklare koncept med potential 
att förändra världen

Martin Hultman, Chalmers tekniska högskola

Är lokala ekonomier lösningen på kriser för klimat
och biologisk mångfald? 

Med lärdomar från tvärvetenskaplig klimatforskning och 
erfarenheter från lokala omställningsnätverk på landsbygder kommer Martin Hultman dela
med sig av sina erfarenheter kring hur vi kan hantera den pågående klimatkrisen. Vilka är
vägarna framåt på den lokala nivån som kan ta oss ut på andra sidan av den kris vi är i? Hur
bygger vi lokal resiliens, samtidigt som vi skapar en global förändring? 

Helena Norberg-Hodge är en pionjär inom den nya ekonomiska rörelsen och har arbetat i
mer än 40 år för en ekonomi med socialt och ekologiskt välmående. Helena är författare till
klassikern Ancient Futures, producent för den prisande dokumentären The Economics of
Happiness samt grundare och ledare för Local Futures och The International Alliance for
Localisation.

Martin Hultman är docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier vid institutionen för
Teknikens ekonomi och organisation. För tillfället leder Martin forskningsprojekt om
klimatförnekelse; socialt- och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi; samt genus
och energiomställning. Han leder det globala forskarnätverket Centre for Studies of Climate
Change Denial (CEFORCED).

https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/


21 oktober 09.00-09.45

21 oktober 11.15-12.00

Huvudtalare

 

Helena von Bothmer, Kosters trädgårdar

”Kan de ente flötte hit nåre normale mänsker?”

Rob Shorter, Doughnut Economics Action Lab

Bygg rättvisa och regenererande samhällen
med Donut Economics

En introduktion till nyckelbegreppen för Donut Economics, hur de kan omsättas i
praktiken av samhällen runt om i världen och vilka verktyg du kan använda för att
tillämpa idéerna på ditt lokala samhälle.

Rob leder DEALs arbete med samhällens plats och syfte som bygger på
grundbegreppen i Donut Economics för att möta klimatkriser, ekologiska nödsituationer
och social orättvisa. Robs senaste arbete har utforskat fantasins roll när det gäller att
styra mänskligheten mot en värld där människor och planet frodas i balans, och han är
mest intresserad av hur alla kan bidra till denna kollektiva utmaning. Som en del av
detta arbete designade han Imagination Sundial, ett ramverk för att avsiktligt odla den
kollektiva fantasin.

Det blir en personlig berättelse om vägen till att bli Kosters 
trädgårdar. Helena tar med oss på en resa genom inflyttning, 
inflytande, mångsyssleri, tid, tillit, tålamod, jord och folk.

Helena von Bothmer har byggt upp och designat Kosters Trädgårdar som är en
ekologisk mötesplats i permakultur utanför den svenska västkusten.

https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/
https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/
https://www.robhopkins.net/2020/06/30/introducing-the-imagination-sundial/


 
20 oktober 13.15

Liv Aira
Liv Aira är Lulesame, kommer ifrån Jokkmokk, jobbar som dansare,
koreograf samt är konstnärlig ledare för sitt danskompani. Utbildad vid
Institute of the Arts Barcelona med kandidatexamen i dans och en
master i koreografi. Målet med Livs konst är att sprida kunskap kring
den samiska kulturen, samt att bredda det konstnärliga
uttrycksformerna inom Sápmi genom dans. 2017 grundade Liv
kompaniet ”Invisible People Contemporary Dance Company” där målet
är att ge undantryckta ämnen i samhället en röst genom konst och i
detta fall dans. Sápmi är ett centralt tema av samtliga produktioner.

Till Lokalekonommiddagarna 2021 bjuder Liv in oss till Sápmi och en
specifik plats där de just nu kämpar för att få bevara och skydda från
gruvindustri och skogsskövling.

20 oktober 10.15

Mats Söderlund
Mats Söderlund är författare, poet och socionom, född i Sundsvall,
uppvuxen i Skellefteå, bosatt i Gustavsberg. Sedan debuten 1992 har
han publicerat ett tjugotal böcker och erhållit ett flertal priser och
stipendier för sina verk. Åren 2018-2020 utkom klimatfantasy-trilogin
Ättlingarna som utspelar sig i norra Sverige och världen. Söderlund har
även varit ordförande för Sveriges Författarförbund samt ledamot av
Svenska Unescorådet. 
 
Mats Söderlund är en av initiativtagarna till Omställningsberättelser, ett
samarbete mellan Region Västmanland och Lunds universitet,  där
berättelser om klimatförändringarna lyfts fram och ges plats i det
offentliga samtalet. Genom berättandets kraft kan forskning och annan
kunskap om klimatförändringarnas effekter kommuniceras, men också
mobilisera engagemang för omställning.

20 oktober 16.00

Accent är en vokalgrupp som består av Simon (SE), Danny (CA), Evan
(US), J.B. (FR), Andrew (CA) och James (UK). Gruppen träffades via
internet för tio år sedan och sedan dess har succén varit ett faktum!
Inspirationen kommer från både vokaljazz och a cappella, men
uttrycket är nytt. Alla i gruppen spelar in sina stämmor som sedan läggs
ihop till ett gemensamt inslag. Idén har tagit gruppen runt hela världen. 

Accent

Kultur

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/kultur-och-folkbildning/litteratur-som-konstform/


 

När allting runt omkring oss blir större, vildare och stressigare så slår
Daniel & Emma ett slag för det intima, personliga och bjuder på ärlig och
upplyftande ung folkmusik. Det otroligt täta samspelet dem emellan ger
plats för improvisation och frihet, och publiken får ett magiskt, nära möte
med musiken och artisterna. Duon har ett stort och varierat program,
trots sitt lilla format, både när det gäller repertoar och instrumentering.

21 oktober 11.00

Emma och Daniel Reid

Kultur

Två Otrevliga Flickor
Två Otrevliga Flickor är systerduon från Delsbo, skriet från vildmarken,
folkmusikfrälsningen från ovan som kommit för att på allehanda
instrument sätta kul samt roligt på agendan. Polskor om dåliga julaftnar,
powerballader om altanutbyggnad, saxofoner, klarinetter, backing tracks
och familjeanekdoter utgör några av byggstenarna i systrarna
Anderssons show. Inför lokalekonomidagarna har duon funderat djupt
och länge på robusta lokalsamhällen och kommer leverera myndiga,
informativa hits om ämnet. 

21 oktober 08.45
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Åke Hedblom, Koopus
Lokal industri genom socialt företagande

Coronapandemin och klimatkrisen har påmint oss om behovet att återta viss
industriproduktion från den globala till den lokala marknaden. Med växande
arbetslöshet och utanförskap ökar efterfrågan på enklare, mindre kvalificerade
arbetsuppgifter. Kan det arbetsintegrerande sociala företagandet vara en väg till
att återskapa blomstrande lokala industrier? Koopus i Hedemora berättar om sin
verksamhet och sina erfarenheter. 
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Valbara pass 1
Onsdag 20 oktober klockan 13.30 

Stadsbruk Roslagen odlar gröna entreprenörer för hållbar framtid
Pascal Letter, Coompanion
Med hållbar lokal matproduktion i fokus vill Stadsbruk Roslagen locka till grönt
entreprenörskap och skapa förutsättningar för omställning. Genom att erbjuda
utbildning inom både ekologiskt odlande och företagande ska de hjälpa gröna
entreprenörer att lyckas med kommersiell odling. Hör projektledare Pascal
Letter om satsningen som Coompanion gör i samverkan med lokala krafter! 

Jonathan Jansson Åkerberg, Tillsammans för Jönköping, 
och Ulla Premmert, Tillsammans Höör

Vägen framåt är tillsammans!

Ett tillfälle att lyssna på några initiativ i lokalsamhällen som grupper inom
Tillsammansskapet har utvecklat. Mötesplats Mittpunkten i Höör är centrum för
ekonomisk/social/ekologisk hållbarhet. I Jönköping har en stadsodling gett
gemenskap, självhushållning och möten över gränser. 

Mattias Poulsen och Elinor Askmar
Byar&Kvarter - en kooperativ hyresvärd i omställningens tjänst

Byar&Kvarter är ett socialt företag startade ur gröna och sociala folkrörelser,
för att underlätta förverkligandet av fler hållbara bogemenskaper och
ekobyutveckling. Byar&Kvarter jobbar med folkfinansiering,
tillsammansrenovering, ödehusräddande och gemenskapsbyggande, för att
öka andelen ekobydrömmar som kan förverkligas.

Alfredo Torrez och Malin Widehammar

Med örat mot marken - erfarenheter av lokalt utvecklingsarbete
i Hammarkullen och LEA i Bergsjön

Hur får vi de boendes röster att höras i stadsdelsutvecklingen? Samtal med
Alfredo Torrez om arbetssätt och lärdomar från Hammarkullen, samt Malin
Widehammar om arbetet med lokalekonomisk analys (LEA) i Bergsjön. 

Ingvar Persson, Sveriges vatten- och vindkraftskommuner 
Hur får vi vatten- och vindkraftens värde att stanna lokalt?

Samtal med Ingvar Persson, från Sveriges vatten- och vindkraftskommuner
om hur vi kan lära av Norge och skapa en levande landsbygd med hjälp av
vind- och vattenkraft.
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Fiber- och sen då? - exempel på hur fibreringen lett till en god
utveckling för människor och bygder

Jordbrukarna & kommunerna - perspektiv från Göteborg 
och Värmland
Olle Göransson, föreningen Värmland och Martin Berg, Göteborgs kommun
Hur kan kommuner, regioner och jordbrukare samverka bättre? Hur kan offentlig
upphandling driva jordbrukets utveckling? Vad är stadskommunernas ansvar för
landsbygden? Samtal med Olle Göransson bonde och aktiv i förening Värmland
visar världen vägen, samt Martin Berg, tjänsteman på Göteborgs kommun. 
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Valbara pass 2
Onsdag 20 oktober klockan 15.15

Ewa Engdahl, Coompanion
Hållbar energiförsörjning i kooperativ regi

Småskaliga kooperativa lösningar skulle kunna vara en del av lösningen i
omställningen av energisystemet i Sverige till en mera förnybar energi.

Kerstin Stickler, Coompanion
Engagera, Mobilisera och Utveckla bygden med LEA 2.0

Lokal Ekonomisk Analys (LEA) är metoden som, utifrån fakta om ett områdes
samlade resurser, tar fram en vision och sprider engagemang för bygdens
utveckling till fler. LEA skapar förutsättningar för utveckling, investeringar och hållbar
tillväxt genom att ge verktyg till de som bor på orten. Kerstin Stickler, introducerar
den uppdaterade processen LEA 2.0 som ger fler möjlighet att mobilisera lokalt
engagemang för utveckling med hjälp av exempel från hela Sverige.

Jonas Lagander och Ingrid Westerfors, Coompanion 
Byggabo på landsbygden

Boende är en nyckelfråga för levande samhällen, inte minst på landsbygden.
Byggemenskaper kan vara ett verktyg för stads- och landsbygdsutveckling, i vissa
fall ett komplement till kommersiellt och offentligt byggande, i andra fall enda
vägen för lokal utveckling. Webbinariet ger exempel på social bostadsutveckling
på landsbygden där det finns behov men ingen bygger det som efterfrågas, och
om hur man initierar en studiecirkel i bygg- och bogemenskaper.  

Lotta Åberg, Coompanion och Thomas Åberg, Convoy 
Hur kan Coompanion och Convoy stötta lokalt utvecklingsarbete?

Lotta Åberg från Coompanion och Thomas Åberg från Convoy berättar om hur
de samverkar för att bidra till lokal utveckling. Coompanions kostnadsfria
rådgivning kopplas ihop med Convoys lösningar. Vi vill under seminariet föra
en dialog om hur vi kan vara ett stöd för lokalt utvecklingsarbete.

Inställd
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Valbara pass 3
Torsdag 21 oktober klockan 09.45

Maria Stenis, Coompanion Dalarna
Byhotell – besöksnäring som motor för hållbar lokal utveckling

Projektet vill skapa ökad hållbar besöksnäringstillväxt i fem utvalda bygder
genom att ta fram en Dala-modell inspirerad av det italienska konceptet
Albergo Diffuso, ”spritt boende”. Hela byn är ett hotell där företagare och
föreningar i kooperativ samverkan erbjuder lokala, unika upplevelser i form av
boende, mat och aktiviteter. 

Ann Sellbrink, Coompanion 

Digital lanthandel med lokal förankring - ServiceLyftets
erfarenheter av hållbar service på landsbygden

Webbinariet handlar om digital lanthandel och samarbete mellan lanthandlare
och matproducenter utifrån ServiceLyftets erfarenheter.

Leif Tyrén, Coompanion 

Personalövertagande och ägande av företag - en
organisationsmodell

I takt med misslyckade generationsskiften utarmas också annan lokal service
och därmed hela lokalsamhällen. Metodboken är ett sätt att motverka att
lönsamma företag flyttas eller läggs ned, och samtidigt stärka den lokala
ekonomin. 

Andreas Helgesson, Anders Ramstrand och Maria Nordström

Från utanförskap till medborgarskap – kan ett socialt företag
lösa samhällsutmaningar kring boende, arbete och utanförskap?

Samtal kring Stenbackens boende och arbetskooperativs möjligheter och
utmaningar.

Sverker Ericsson, Dala Vindkraft Ekonomisk förening
Vindkraft för lokal utveckling?

Samtal med Sverker Ericsson, ordförande i Dala Vindkraft ekonomisk förening
om polariseringen kring vindkraften, kooperativa erfarenheter från de först
vindkraftverken i skogsbygd och möjliga vägar att vinna lokalt stöd för
vindkraftsutbyggnad. 

Albin Ponnert, grundare Local Food Nodes
Local food nodes

Hur kan vi öka utbud, förenkla och förbättra logisk och tillgänglighet av lokal
mat på lokala marknader, direkt mellan småskaliga lokala producenter och
konsumenter, helt utan mellanhänder. Albin Ponnert, grundade av den öppna
plattformen Local Food Nodes berättar om deras arbete och ger exempel.



Temat för årets konferens är “Lokal omstart – hur bygger
vi robusta samhällen?".

På årets Lokalekonomidagar kommer du att träffa
forskare, studenter och praktiker. Konferensen hålls på ett
virtuellt Ultuna, där du landar 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 tematiska fikarummen, kommer
du att komma till olika digitala rum. I materialrummet finns
forskning och annat matnyttigt om lokal ekonomi. I
chatten i lobbyn kan du under hela konferensen dela med
dig av tips eller ställa frågor till andra deltagare.

Kontakta gärna landsbygdsutveckling@slu.se vid funderingar!

Välkommen på årets Lokalekonomidagarna
20-21 oktober 2021!


