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Förord

Den starka forskningsmiljön Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad
är en stark forskningsmiljö finansierad av Formas. Projektet startade våren 2014 och pågår
till december 2018. I projektet ingår tretton forskare, tre doktorander och en informationsansvarig. Deltagarna i projektet kommer från KTH, Lunds universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, VTI-Statens väg- och transportforskningsinstitut och Södertörns Högskola. Projektet är tvärvetenskapligt och forskarna har kompetens i till exempel miljösystemanalys,
framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och
humanekologi. I projektet ingår också nio samhällspartners: Botkyrka kommun, JAK Medlemsbank, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Norrköpings kommun,
Näringsdepartementet, Omställning Sverige, Sollentuna kommun, Tanums kommun och
Västra Götalandsregionen. De deltar i workshops och ger återkoppling på forskningen under hela projektet. En internationell referensgrupp finns också bestående av Kate Raworth,
Oxford University’s Environmental Change Institute, England, Ivana Milojević, University of
Sunshine coast, Australien och Peter Victor, York University, Kanada.
Den föreliggande rapporten från projektet är resultatet av projektets andra fas, som bestått
i att utveckla ett första utkast till scenarier. Den första fasen bestod i att identifiera och specificera mål för hållbar utveckling som scenarierna ska uppfylla, detta arbete rapporteras i
en vetenskaplig artikel och finns bara i kondenserad form i denna rapport.
Scenariearbetet har letts av docent Åsa Svenfelt, KTH. Hon har varit redaktör och skrivit de
övergripande scenariobeskrivningarna med hjälp av Karin Bradley och Ulrika GunnarssonÖstling, KTH. Karolina Isakson, VTI, och Peter Stigson, IVL, har varit ansvariga för de
texter som handlar om politisk styrning och planering, Eva Alfredsson, KTH, och Mikael
Malmaeus, IVL, för de texter som handlar om det ekonomiska systemet, Eléonore Elfström
Fauré för texter om energiförsörjning och demografi, Åsa Aretun för texterna om mobilitet,
Paul Feuhrer, SH, för de texter som handlar om tidsanvändning, Karin Bradley, KTH, och
Pernilla Habert, Chalmers, för texter om människors vardagsliv. Pernilla Hagbert är tillsammans med Tove Malmqvist, KTH, ansvarig för de texter som handlar om bebyggelse. Marie
Hedberg, IVL, har layoutat rapporten. Övriga forskare och samhällspartners har deltagit i
utvecklingsarbetet på workshops och återkopplat på utkast och presentationer.
Vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till att väcka intresse och stimulera diskussion om alternativa framtida utvecklingar som inte tar sin utgångspunkt i tillväxt utan i
vilka kvaliteter och mål som ska uppnås i det svenska samhället. Vi hoppas också få mycket
återkoppling och kritik, som vi kan använda för att vidareutveckla scenarierna i nästa fas
av projektet.
Göran Finnveden och Åsa Svenfelt
Projektledare
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Sammanfattning
Den starka forskningsmiljön “Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” undersöker vad
som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål, utan målet istället är
kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Syftet med denna rapport är att beskriva testversionen av scenarier
för Sverige 2050. Scenarierna är kvalitativa och ska skapa underlag för fortsatt utveckling, diskussioner och
analys. Scenarierna är så kallade normativa backcasting-scenarier vilket innebär att de visar på framtida
tillstånd där fyra hållbarhetsmål (klimat, markanvändning, delaktighet och försörjningstrygghet) ska uppfyllas.
Inriktningen på de fyra scenarier är 1) kollaborativ ekonomi, 2) lokal självförsörjning, 3) automatisering för
livskvalitet, och 4) cirkulär ekonomi i välfärdsstaten. Scenarierna presenteras som beskrivningar av framtiden
i Sverige och med en kort beskrivning av den globala utvecklingen och utvecklingen i Sverige som kan förklara
scenariots antaganden. Mycket arbete återstår. Till exempel ska scenarierna presenteras och diskuteras i flera
forum det kommande året och återkoppling från diskussionerna ska arbetas in i en ny version av scenarierna.
Ekonomiska modelleringar av scenarierna kommer också att genomföras, och därefter hållbarhetsutvärderingar
och fördjupningar av delar av scenarierna

Summary
The strong research environment ”Beyond GDP growth - Scenarios for sustainable building and planning”
explores what could happen in the Swedish society when growth is not seen as an end in itself but the goal
is instead other qualities that society might wish to achieve. The purpose of this report is to describe the test
version of scenarios for Sweden in 2050. The scenarios are qualitative and aim to create a basis for further
development, discussion and analysis. The scenarios are so-called normative backcasting scenarios which
means that they illustrate future states in which four sustainability targets (climate, land use, participation and
resource security) are to be attained. The focus of the four scenarios are: 1) collaborative economy, 2) local selfsufficiency, 3) automisation for quality of life, and 4) circular economy in the welfare state. The scenarios are
presented as descriptions of the future in Sweden, with a brief description of global trends and developments
in Sweden that may explain the scenario assumptions. A lot of work remains. For example, the scenarios will
be presented and discussed in several forums in the coming year, and the feedback from the discussions will be
incorporated into a new version of the scenarios. Economic modeling of the scenarios will also be performed,
and after that sustainability assessments of scenarios and in depth studies of parts of the scenarios.
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Inledning
Dagens trender pekar ofta i en icke önskvärd riktning när det gäller att uppfylla mål för hållbar utveckling1.
Därför finns behov av att utforska framtider där hållbarhetsmål uppnås. Samtidigt pågår en kritisk diskussion om
det konventionella tillväxtbegreppet och vad den ensidiga fokuseringen av BNP-tillväxt haft för konsekvenser
för sociala och ekologiska system2. Det senaste decenniet har dessutom visat att ekonomiska förutsättningar
snabbt kan ändras och den faktiska BNP-utvecklingen har på många håll blivit lägre än vad som tidigare har
antagits3. Det finns alltså flera saker som talar för att tidigare mål och föreställningar om ekonomisk tillväxt
behöver omprövas, och där ekonomisk tillväxt inte är en förutsättning. Avstannad tillväxt kan både vara en
konsekvens av en omstyrning mot en icke tillväxtbaserad ekonomi, men den skulle också kunna komma som
en följd av en finansiell kris och/eller en misslyckad tillväxtpolitik. Därför kan kunskap om en framtida ekonomi
utan tillväxt också skapa förberedelse för osäkerhet om framtida ekonomisk utveckling.
Forskningsprogrammet “Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” startade 2014 och
undersöker vad som skulle kunna hända i det svenska samhället när tillväxt inte ses som ett självändamål,
utan målet istället är de kvaliteter samhället kan tänkas vilja uppnå. Forskningsprogrammet pågår under fem
år, fram till 2018. Fyra scenarier för hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora
samhällsförändringar.
Syftet med forskningen är att undersöka möjliga framtida utvecklingar bortom traditionell BNP-tillväxt som
uppfyller specifika mål för hållbar utveckling, förstå innebörden av sådana utvecklingar för politik, planering
och beslutsfattande, och därefter utveckla strategier och handlingsprogram som kan användas för hållbar
stadsplanering och samhällsbyggande i Sverige.
Människor har i alla tider funderat kring framtiden och vad den kan bära med sig, men framtidsstudier som ett
vetenskapligt fält växte fram först efter andra världskriget4. Då bestod det vetenskapliga fältet framtidsstudier
först och främst av försök att förutsäga framtiden med hjälp av framskrivningar av trender, men detta sätt att
se på framtiden kom snart att ifrågasättas. Kritiken handlade om att det är otillräckligt att förutsäga framtiden
om trenderna barkar iväg åt “fel” håll. Istället underströks behovet av att ifrågasätta oönskade framtider och
till och med skapa alternativa beskrivningar av framtiden. Detta är utgångspunkten för föreliggande rapport.
Scenarier som illustrerar framtida utvecklingar som uppfyller hållbarhetsmål tas fram i en iterativ process och
används som underlag för diskussion och analys. I denna rapport presenteras en första version av scenarierna.
Dessa scenarier kommer att förändras och byggas på under hösten 2015 och under 2016. Under hösten 2015
kommer till exempel tre svenska kommuner att ge sina synpunkter och förslag till förändringar.
Syftet med denna rapport är att sammanställa antaganden och beskrivningar av testversionen av scenarierna
och skapa ett underlag för fortsatt utveckling, diskussioner och analys. Scenarierna är så kallade normativa
backcasting-scenarier5 vilket innebär att de visar på framtida tillstånd där vissa hållbarhetsmål har uppfyllts.
Sådana scenarier benämns på lite olika vis i framtidsstudie-litteraturen – till exempel framtidsbilder, visioner,
önskvärda framtider och måluppfyllande scenarier. Vi använder oss i den här rapporten av benämningen
måluppfyllande scenarier.
1 Se t.ex. Raworth, K. (2012), A safe and just space for humanity. Oxfam Discussion Papers och Steffen, W. m.fl. (2015), Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347, nr 6223.
2 Se t.ex. Jackson. T. (2009), Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet, Earthscan, London och Peter Victor (2008), Managing without growth. Slower by Design, Not Disaster. Edward Elgar, Cheltenham, U.K.–Northampton, MA, USA.
3 Se t.ex. http://www.stanlib.com/EconomicFocus/Pages/IMFreviseddownworldgrowth.aspx
4 Andersson, J. och Westholm, E. (2012) “En introduktion till framtidsstudier”, s. 13-22 i Alm, S. Palme, J. Westholm, E. (red.) Att utforska
framtiden: Valda perspektiv. Institutet för framtidsstudier. Dialogos förlag.
5 Se tex Robinson, J. B. (1990) ”Futures under glass: A recipe for people who hate to predict.” Futures 22:820-842 samt Dreborg, K.-H.
(1996) ”Essence of backcasting.” Futures 28:813-828.
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Vi menar att huruvida scenarierna är önskvärda eller inte beror på från vilket perspektiv de färdiga scenarierna
analyseras. Men de är önskvärda på så vis att de uppfyller specificerade mål. Oftast används bara ett mål,
exempelvis minskad klimatpåverkan, men i det här projektet använder vi fyra mål för socioekologiskt hållbar
utveckling, vilka specificeras nedan.
Målen är svåra att nå inom rådande samhällsstrukturer, varför måluppfyllande scenarier är en lämplig ansats.
Denna ansats är särskilt användbar när frågor som upplevs som angelägna, komplexa och involverar många
delar av samhället ska hanteras6. Tidsperspektivet brukar vara långt för att möjliggöra scenarier där exempelvis
normer, levnadssätt och tekniska lösningar som ibland beskrivs som omöjliga idag, men kan vara möjliga i
framtiden, ändå kan ingå.
Scenarierna beskriver möjliga framtider där viktiga mål är uppnådda, men dessa framtider är alltså inte de mest
sannolika om man tittar på dagens trender. Tvärtom, så beskriver scenarierna ofta nya och icke-konventionella
lösningar på problem. Scenarierna beskriver inga utopier, men de strävar efter att uppfylla målen. Analys av
om och hur målen uppnås, vad som är hållbart, vad som upplevs vara önskvärt av olika aktörer, av möjliga
planeringsåtgärder och styrmedel, av målkonflikter, möjligheter, svårigheter och nackdelar med att uppnå olika
delar av framtidsbilderna kommer att göras i senare skeden av forskningsprogrammet.

Mål som scenarierna ska uppfylla
Fyra hållbarhetsmål har valts ut och definierats för en svensk kontext. Målen tar sin utgångspunkt i Kate Raworth’s7
”doughnut modell” för en ekonomi inom ett både säkert och rättvist manöverutrymme för mänskligheten (A
safe and just space for humanity), där hon kombinerat planetära gränser med sociala rättigheter. De aspekter
som tas upp av Raworth (Fig 1) har rangordnats och vidareutvecklats av forskare och samhällspartners inom
projektet.
Tak: Gränser för vad vi kan släppa ut i ekosystem och utvinna från dem
Klimatförändring

Förlust av
biologisk
mångfald

Ozonskiktsuttunning

Havsförsurning

Biokemiska
flöden

Förändrad
markanvändning

Färskvattenanvändning

Aerosoler i
atmosfären

Nya kemiska
subtanser

Ett rättvist och säkert manöverutrymme
Vatten

Mat

Hälsa

Jämställdhet

Social
rättvisa

Energi

Arbete

Inflytande

Resilens

Utbildning

Inkomst

Grunden: Social nivåer för vad som behövs för att skapa trygghet och rättvia

Figur 1. Aspekter för ett säkert och rättvist manöverutrymme som analyserats. Aspekterna är baserade på Kate Raworths
modell och Will Steffen med fleras uppdatering av de planetära gränserna8.

Två av de utvalda målen har primärt fokus på miljö och två primärt fokus på sociala frågor9. De mål som har
miljöfokus, mark och klimat, är baserade på principer om lika resursfördelning för världens befolkning.

6 Dreborg, (1996).
7 Raworth (2012).
8 Raworth (2012) och Steffen et al. (2015).
9 Målen beskrivs utförligt i en vetenskaplig artikel av Fauré, E., Svenfelt, Å., Finnveden, G. och Hornborg, A., som ännu inte publicerats.
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De fyra mål som alla scenarier ska sträva efter att uppnå år 2050 är:

1. Klimat
Sveriges konsumtion får maximalt bidra till två ton CO2-ekvivalenter växthusgaser per person och år, dessutom
ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser från produktionen vara noll.

2. Makt, inflytande och delaktighet
Makt, delaktighet och inflytande i samhället är rättvist fördelad och oberoende av till exempel kön, sexuell
läggning, etnicitet, religiös tillhörighet, ålder, funktionsvariationer och inkomstnivå.

3. Markanvändning
Mängden mark som används för svenskarnas konsumtion skall minskas med 50 procent jämfört med 201510.
Konsumtionen får då maximalt använda 1,8 globala hektar per person.

4. Välfärd/försörjningstrygghet
Invånarna i Sverige ska ha tillräcklig tillgång till resurser som kan skapa möjligheter för boende, utbildning,
social omsorg och social trygghet samt gynnsamma förutsättningar för en god hälsa. Dessa resurser och tjänster
fördelas enligt rättviseprinciper.
De rättviseprinciper som avses i mål fyra är olika i de fyra olika scenarierna och innebär olika tolkningar av
rättvisa.

Metod
Scenariometod
Projektet använder en backcastingmetod baserat på fyra backcasting steg :
1. Problemdefinition samt fastställande av kriterier och mål för vad som ska uppnås11.
2. Analys av framtida utmaningar, trender och prognoser
3. Utveckling av scenarier/framtidsbilder som strävar mot att uppfylla målen
4. Analysera hur väl målen och kriterier uppnås samt analysera konsekvenser för politik och planering
Denna rapport redovisar främst steg 3, och sammanfattar steg 1. Scenarierna beskriver en första version av
framtida tillstånd, men det är fortfarande inte fastställt att målen uppnås. De beskriver heller inte planering,
åtgärder, styrmedel och förändringar som behövt komma på plats för att komma till framtidsbilderna. Dess
frågor utforskas i steg 4.
De måluppfyllande scenarierna i föreliggande projekt är utvecklade av författarna, i samarbete med övriga
forskare i projektet och programmets samhällspartners. Att involvera deltagare i scenariostudier är mycket
vanligt, men görs med lite olika syften. Det kan handla om att till exempel möjliggöra kommunikation mellan
olika aktörer, inhämta kunskap från olika aktörer, skapa konsensus mellan deltagare eller låta deltagarna
utarbeta scenarier.12 I vårt fall har det framförallt handlat om att möjliggöra för våra samhällspartners att
påverka både själva problemformuleringen, vilka aspekter scenarierna ska beskriva, vilka scenarier som ska
vidareutvecklas och hur de bör förändras under tiden som vi utvecklat dem. Tanken med detta är att öka
relevansen av scenarierna och göra dem mer användbara för våra samhällspartners men också andra aktörer.

10 Detta mål är baserat på beräkningar av global tillgänglighet av biokapacitet, och den svenska användningen per capita, gjord av Global
Footprint Network (National Footprint Accounts, 2015 Edition)
11 Baserat på Höjer, M. and Mattsson, L.-G. (2000) Determinism and backcasting in future
studies, Futures 32 613–634 och Svenfelt, Å., Engström, R. and Svane, Ö. (2011) Decreasing energy use in buildings by 50% by 2050 – a
backcasting study using stakeholder groups. Technological Forecasting and Social Change Volume 78 (5) 785-796
12 Gunnarsson-Östling, U., Svenfelt, Å. and Höjer, M. (2012) Participatory methods for creating feminist futures. Futures, 44-10, pp 914–922.
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Genom att göra våra samhällspartners delaktiga i scenarieutvecklingen möjliggör vi en mer transdisciplinär
kunskapsutveckling13. Detta betyder att kunskap från olika discipliner, men även kunskap från övriga
samhället, integreras. Vi ser alla deltagare i projektet som såväl kunskapsutvecklare, kunskapsbärare och
kunskapsanvändare. Genom denna process blir kunskapsutvecklingen mycket bättre förankrad och mer
direkt användbar. Sammantaget blir processen mer komplex, men bidrar till mer relevanta scenarier som
förhoppningsvis kan underlätta strategiskt arbete hos många aktörer och också bidra till en offentlig debatt om
vilken eller vilka framtider som ses som önskvärda (och av vem).
De olika stegen i scenariogenereringen har bestått av:
1.
2.
3.
4.

Formulering av relevanta aspekter
Generering av en mångfald ”scenarioskelett”
Val och utveckling av de mest relevanta scenarioskeletten
Formulering av testversion av scenarierna

I alla steg har forskare och samhällspartners varit delaktiga och dessutom har forskningslitteratur konsulterats.
Steg 1: I det första steget identifierades relevanta aspekter att utforska i en framtid där ekonomisk tillväxt inte
är i fokus. Detta gjordes genom 1) litteraturstudier 2) en workshop i maj 2014 med forskargruppen och partners
och 3) fyra kompletterande intervjuer. Workshopdeltagarna fick också rösta på de viktigaste och de osäkraste
aspekterna. På så vis skapades en bruttolista av viktiga aspekter att utforska i scenarierna.
Steg 2: Utifrån aspekterna, och med hänsyn taget till de prioriteringar som utkristalliserades på workshop I,
utformades 21 scenarioskisser. Aspekterna ”drogs ut” åt olika håll för att skapa olika utfall. Till exempel blev
aspekten statlig styrning två olika skisser som namngavs: ”staten står för välfärden” och ”kollektiv välfärd”.
Steg 3: Under ytterligare två workshops, en med samhällspartners (december 2014) och en med forskargruppen
(januari 2015), fick deltagarna välja ut skisser, motivera varför, och därefter diskutera 1) vad som skulle kunna
ha hänt i Sveriges ekonomi för att vi ska ha hamnat i scenariot, 2) hur ekonomiska transaktioner skulle kunna
se ut i scenariet och varför och 3) vilken typ av styrning (governance) som kan dominera i scenariot och varför.
Scenarioskisserna utvecklades därefter vidare med utgångspunkt i workshopidéerna, och slogs ihop eller togs
bort enligt önskemål från workshopdeltagarna, så att tretton skisser återstod. Ytterligare bortsortering skedde
genom intervjuer med ekonomerna i forskargruppen som fick uttrycka sina idéer om vad scenarioskisserna
skulle kunna innebära i termer av BNP-tillväxt. De skisser som uppenbart verkade innebära tillväxt i ekonomisk
aktivitet sorterades bort, eftersom dessa inte var i fokus för projektet. Kvarvarande skisser bearbetades av två
av scenarioforskarna och denna process resulterade i sex skisser som bearbetades vidare på en workshop med
alla forskare i projektet (mars 2015). Under workshopen gavs även möjlighet att föreslå helt nya skisser som
bearbetades vidare under och efter workshopen enligt forskargruppens prioriteringar och intressen.
Fem delvis nya scenarioskisser blev resultatet av forskarworkshopen. De vidareutvecklades – kläddes på mer
information och beskrivningar – genom arbete av såväl scenarioforskarna som övriga forskare i gruppen.
Dessutom involverades samhällspartners i processen för att skapa scenarier med hög relevans. Efter att fem
scenarier utvecklats långt ansåg såväl forskargruppen som samhällspartners att ett av dessa (med inriktning på
global rättvisa) var mindre relevant och svårt att beskriva i scenarioform och antalet scenarier krymptes till fyra.
Steg 4: Fyra scenarier vidareutvecklades ytterligare av forskargruppen. Interna motstridigheter i beskrivningarna
identifierades och arbetades bort. Resultatet av detta arbete presenteras i föreliggande rapport. Scenarierna
ska ses som en testversion som ska bearbetas ytterligare, flera motstridigheter kan kvarstå.
Scenarioskisserna inleds med en beskrivning av utvecklingen som lett fram till det framtida tillståndet år 2050.
Dessa beskrivningar fungerar som en enklare form av omvärldsscenarier. De beskriver det som ligger utanför
systemgränserna för de måluppfyllande scenarierna, men de behövs ändå för att kunna analysera hur strategier
13 Se Lang, D.J. (2012) Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges. Sustainability Science 7
(Supplement 1):25–43.
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i Sverige kan fungera under dessa olika möjliga utvecklingar. De globala beskrivningarna är baserade på IPCCs
socioekonomiska scenarier och klimatmodelleringar14.

Styrning och planeringsaspekter
Hur samhället styrs är en viktig dimension i samtliga scenarier. Arbetet med dessa frågor genomförs som en
integrerad del av det övriga scenarioarbetet. Inspiration har hämtats från grundläggande demokratiteori15
samt annan litteratur inom governance, policy och planering.
Styrning är en mångfacetterad fråga som väcker många associationer både teoretiskt och empiriskt. För att
genomföra ett strukturerat arbete på denna punkt har vi i detta steg uppehållit oss vid mycket grundläggande
dimensioner som rör:
1) vilka är de mest centrala aktörerna som påverkar samhällsutvecklingen i respektive scenario? (vi har då
utgått från den välkända uppdelningen mellan stat, civilsamhälle och marknad)
2) vilka är de mest betydelsefulla beslutsnivåerna, sammanhangen och arenorna för styrning och förvaltning
av gemensamma angelägenheter?
3) vilka normer och kvaliteter karakteriserar dessa besluts- och planeringsprocesser? (t ex mer eller mindre
inslag av så kallade aktiva demokratiformer16 )
Dessa frågor har utgjort en viktig grund i arbetet med att fylla scenarierna med ett innehåll gällande styrning
och planering. Andra viktiga utgångspunkter har varit de mål som ska uppfyllas i samtliga scenarier samt de
fyra scenariernas grundkaraktär i stort.

Ekonomiska aspekter
I beskrivningen av de ekonomiska delarna i respektive scenario har vi i ett första steg försökt sätta oss in i olika
framtidsscenarier och resonerat fram till ekonomiska karakteristika. Därefter har vi på ett mer metodiskt sätt
försökt att komplettera bilden genom att översiktligt besvara följande frågor:
1. Vilka åtgärder i ekonomin säkerställer att klimat- och markanvändningsmål respekteras?
2. Vilka åtgärder i ekonomin säkerställer att de sociala hållbarhetskriterierna uppfylls?
3. Hur ser produktions- och ägarförhållanden ut?
4. Vilka branscher antas vara stora respektive små (jämfört med dagens nivå?)
5. Hur stort ansvar tar staten för välfärdstjänsterna?
6. Hur ser det finansiella systemet ut?
Samtliga frågor är dock inte besvarade i alla scenarier . Frågorna har främst besvarats
utifrån den övergripande scenariobeskrivningen, kompletterat med hjälp av såväl
konventionell ekonomisk teori – som i hög utsträckning överlappar med andra inriktningar
inom ekonomiämnet – som ekologisk ekonomi, biofysisk ekonomi samt välfärdsekonomi. Centrala
skillnader mellan konventionell (neoklassisk) ekonomisk teori och ekologisk ekonomisk teori är att
ekologiska ekonomer ser ekonomin som ett subsystem där naturen och samhället är överordnade system17.
Detta innebär bland annat, enligt den ekologiska ekonomin, att olika produktionsfaktorer (arbete, naturkapital,
tillverkat kapital) inte enkelt kan ersätta varandra utan att begränsningar i exempelvis naturkapitalet får reala
konsekvenser för den ekonomiska aktiviteten. Den gröna ekonomins diskurs består av en kombination av
neoklassiska och ekologisk ekonomiska teorier18.
14 O’Neill, B.C., m.fl., The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century. Global Environ. Change och IPCC, (2015) Climate Change (2014): Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC,
Geneva, Switzerland, 151 pp.
15 Se t ex Held, D (2006), Models of Democracy. Third edition. Stanford: Polity Press.
16 Dryzek, JS (2000) Deliberative democracy and beyond: liberals, critics, contestations. Oxford University Press samt Hajer M, Wagenaar
H, editors. (2003) Deliberative policy analysis. understanding governance in the network society. Cambridge University Press; 2003.
17 Herman, D.(2004), Ecological Economics, principles and applications. Island Press
18 UNEP. (2011) Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers
; Alfredsson, E. och Wijkman, A. (2014), An inclusive Green Economy, Mistra, prestudy

9

Vardagslivets hushållsformer, konsumtion och maktrelationer
Under de tematiska rubrikerna Konsumtionsmönster, Hushållsformer och sociala relationer samt Delaktighet
och maktrelationer beskrivs samhället utifrån den enskilda människans vardag, snarare än försörjningssystem
eller samhällsstyrning utifrån ett makroperspektiv. Frågor som behandlas här är: hur och vad konsumerar
människor? I vilken grad är människor konsumenter av färdiga varor eller tjänster och i vilken grad är de
medproducenter – i form av att dessa skräddarsys, tillverkas själva, byts, delas, repareras eller ”hackas”? Hur
lever människor tillsammans – i vad för slags familjer eller konstellationer? På vilket sätt präglas vardagslivet av
beslutsfattande och styrning av samhället? Hur ser maktrelationerna ut?
I arbetet med att ta fram beskrivningarna för de fyra scenarierna har litteratur, videor och projekt använts
som skildrar utvecklingstendenser och möjliga framtider som i delar liknar de fyra scenarierna. Utifrån flera
års forskning om planering för hållbara livsstilar och om utopiskt tänkande är det möjligt att urskilja ett antal
olika diskurser om det hållbara samhället. Resonemangen som vi här beskrivit under fyra olika scenarier
finns att återfinna i samtida rörelser och FoU-projekt kring det hållbara samhället: cirkulär ekonomi i skrifter
och filmer från Ellen MacArthur Foundation19, självförsörjningsscenariot i exempelvis Open Source Ecologyprojektet20 men också delar av det mer dystopiska The Dark Mountain Project21 samt den mer hoppfyllda
omställningsrörelsen Transition towns22, hållbar automatisering i grandiosa Venus Project23 och självförsörjande
high-tech byarna RegenVillages24 och för kollaborativ ekonomi, nätverk som OuiShare25, Shareable26 och
Collaborative Consumption27 samt boken ”Network Society and Future Scenarios for a Collaborative
Economy”28.
Beskrivningarna av vardagspraktiker har framförallt baserat sig på dessa, samt i texterna
övriga nämnda källor.

Tidsanvändning och välfärd
I arbetet med dessa centrala dimensioner av människors vardagspraktik ligger fokus på å ena
sidan människors tidsanvändning och syn på tid och å andra sidan på upplevelse av, tillgång
till samt organisering av välfärd. Utgångspunkten för scenarioarbetet på området tidsanvändning
utgjordes av en granskning av SCB:s tre tidsanvändningsstudier från 1990/9129, 2000/200130 samt 2010/201131.
Därefter genomfördes i samråd med övriga forskare i projektet som arbetar med närliggande dimensioner
av scenarierna en genomgång av aktuell forskning om tidspionjärer och deras sätt att aktivt förändra
tidsanvändningen, främst genom att minska tiden som ägnas åt betalt arbete (t.ex. genom att dela på en
anställning (jobsharing), tidsbanker eller köp eller byte av tjänster. Denna forskningsgenomgång användes
sedan som underlag för scenarioskissernas beskrivning av hur människor hanterar ett vardagsliv med delvis
drastiska förändringar av hur mycket tid som behöver allokeras åt aktiviteter som betalt arbete, obetalt arbete,
omsorg, socialt umgänge och fritid med mera.
Utgångspunkten för beskrivningen av scenarioskissernas välfärdsdimension utgjordes av en översyn av den
mycket omfattande forskningen om välfärdssystemens aktuella förändring och utveckling i såväl Sverige
som andra industrialiserade länder. Särskild vikt lades vid trenden till en individualisering av såväl tillgång till
välfärdstjänster som ekonomiska och sociala risker.32 En annan viktig grund för scenarioskissernas diskussion är
19 http://www.ellenmacarthurfoundation.org/
20 http://opensourceecology.org/
21 http://dark-mountain.net/
22 https://www.transitionnetwork.org/
23 https://www.thevenusproject.com/en/
24 https://www.youtube.com/watch?v=LIRz9Ul7SUw
25 http://ouishare.net/en
26 http://www.shareable.net/
27 http://www.collaborativeconsumption.com/
28 Bauwens, M. och Kostakis, V. (2014). Network society and future scenarios for a collaborative economy. Basingstoke: Palgrave Pivot.
29 Rydenstam, K. (1992). I tid och otid: en undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91. Örebro: Statistiska centralbyrån (SCB)
30 SCB. (2003) Tid för vardagsliv: kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB)
31 SCB. (2012) Nu för tiden: en undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB)
32 Se t.ex. Anthony, E. och Lemert, C.(2005). The new individualism: the emotional costs of globalization. New York: Routledge; Rueda, D.
(2015). The State of the Welfare State: Unemployment, Labor Market Policy, and Inequality in the Age of Workfare: Comparative Politics,
Vol. 47, Nr.3, s.296-314; Kananen, Johannes (2012). Nordic paths from welfare to workfare: Danish, Swedish and Finnish labour market
reforms in comparison, i: Local Economy, 27, s. 558-576.
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forskning kring olika försök att organisera, producera och distribuera välfärdstjänster utanför det traditionella
statliga och kommunala ramverket (med både privata och offentliga aktörer), till exempel i lokala sammanhang
eller vänskapsnätverk.33

Mobilitetsaspekter
Mobilitet, eller rörlighet är ett begrepp inom transportforskningen som används för persontransporter, det vill
säga inte gods, vilket också utmärker avgränsningen i detta arbete.
Människors resande är oftast att betrakta som ett resultat av en så kallad härledd efterfrågan (eng. derived
demand), det vill säga resandet är inte ett mål i sig utan sker för att kunna genomföra andra aktiviteter. Den
härledda efterfrågan – hur långt och länge man behöver resa, när, vart och med vilka färdmedel – beror vidare på
hur dessa aktiviteter organiseras i tid (när på dagen och hur länge) och rum (lokalisering, bebyggelsemönster),
och kopplas samman med transportservice och -infrastruktur.
Detta perspektiv på mobilitet utgör en viktig utgångspunkt för hur mobilitetsavsnitten i de olika scenarierna har
arbetats fram. Analysarbetet har styrts av frågan kring 1) hur den härledda efterfrågan kan se ut beroende av det
centrala temat för hur samhället struktureras i respektive scenario (lokal självförsörjning, kollaborativ ekonomi,
automatisering, cirkulär ekonomi) inbegripet vilka operationaliseringar av dessa teman, med tillhörande
beskrivningar, som har gjorts i andra avsnitt (arbetspaket). 2) Vidare så har den härledda efterfrågan försökt
att matchas mot hållbara transportalternativ med stöd i forskningslitteratur34; alternativ som kan sorteras in i
följande kategorier:
1. Minskat resande: transportsnål samhällsplanering, samåkning/bilpooler, e-handel, förändrade
parkeringsnormer, resfria möten, distansarbete.
2. Överflyttning av trafik till mer energieffektiva trafikslag: från bil till kollektivtrafik, gång och cykel (även
elcykel, två/trehjulingar).
3. Mer energieffektivt framförande av fordon: justering av hastighetsgränser, sparsam körning,
vägbeläggning med mindre friktion och anpassade tidsintervaller för trafiksignaler.
4. Tekniska åtgärder för att göra fordonen mer effektiva: till exempel effektivisering av drivlinan, minskat
färdmotstånd.
5. Elektrifiering – diversifierad energiförsörjning: elfordon och laddhybrider, laddinfrastruktur - långsam,
medel, snabb, leasing av fordon/batterier, elektrifiering av vägar, induktiv/konduktiv laddning.
6. Bränslecellsfordon – diversifierad energiförsörjning: bränslecellsutveckling, leasing av fordon,
produktion & distribution av vätgas.
7. Biodrivmedel: drop-in bränslen (DME, metanol, HVO, FAME) och/eller rena biodrivmedel (biogas,
etanol) med särskilda fordon & distributionssystem. Hybridfordon, hybridtankställen.
Vissa kategorier har fått en mer framskjutande roll (främst punkt 1-2, men delvis också 5-7) medan andra inte
har beaktats alls (punkt 3-4). Det har främst att göra med tillgängliga resurser och kompetens i projektet.
Kategorierna reflekterar vilka åtgärdsområden som brukar ingå i internationella och nationella scenarier kring
hållbara transporter.35 Det bör dock poängteras att bland forskare, experter, beslutsfattare och andra intressenter
råder det idag delvis delade uppfattningar kring lämpligheten att satsa på olika åtgärder och vilken potential
(inklusive uppfattning om tidsramar) olika områden och enskilda åtgärder kan förväntas ha när det gäller att
bidra till mål om hållbara transporter. Därtill kommer skillnader i förutsättningar (såväl hinder som möjligheter)
rörande de olika områdena mellan olika länder, regioner och lokaliteter. Detta utgör i sig en utmaning. Den
största utmaningen i arbetet med att ta fram de olika mobilitetsavsnitten har dock bestått i att försöka utröna
33 Schobin, J. (2013). Freundschaft und Fürsorge. Bericht über eine Sozialform im Wandel. Hamburgr Institut für Sozialforschung. Hamburg:
Hamburger Edition.
34 Jfr metodologiskt med t ex Tuominen, A., Tapio, P., Varho, V., Järvi, T., & Banister, D. (2014). Pluralistic backcasting: Integrating multiple
visions with policy packages for transport climate policy. Futures, 60, 41-58.
35 Se t ex Åkerman, J. och Höjer, M. (2006). How much transport can the climate stand?- Sweden on a sustainable path in 2050. Energy
policy, 34(14), 1944-1957.
Hickman, R., och Banister, D. (2007). Looking over the horizon: transport and reduced CO 2 emissions in the UK by 2030. Transport Policy,
14(5), 377-387, samt Petersen, M. S., Sessa, C., Enei, R., Ulied, A., Larrea, E., Obisco, O. och Hansen, C. (2009). Report on Transport
Scenarios with a 20 and 40 year Horizon, Final report. European Commission, DG TREN, Copenhagen, samt Sköldberg, H., Holmström, D.,
& Löfblad, E. (2013). Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030. Elforsk rapport, 12, 68, samt Trafikverket (2012a).
Underlag till Färdplan 2050. Delrapport Transporter. Borlänge: Trafikverket, samt Trafikverket (2012b). Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. Rapport nr 2012:100. Borlänge: Trafikverket.
SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg: Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm: Fritzes.
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om andra aspekter som har utvecklats i projektet har någon påverkan på den härledda efterfrågan (kopplat till
tid och rum) och hur den i så fall ser ut. I vissa fall har det varit enklare och i andra fall mycket svårt.

Bebyggelseaspekter
Beskrivningen av aspekter på bebyggelsen i scenarierna har utarbetats utifrån vissa grundläggande avgränsningar,
då utformningen och användningen av den byggda miljön som sådan även är nära kopplad till samtliga tidigare
nämnda aspekter. Inledningsvis upprättades en disposition med ämnen som vi såg skulle kunna behandlas
inom detta område. Ämnen diskuterades fram utifrån forskarnas kompetens samt utifrån relevans i förhållande
till projektet som helhet. En annan utgångspunkt för scenariobeskrivningarna är de hållbarhetskriterier som
utvecklats inom projektet.
Forskarna har sedan successivt utvecklat scenariobeskrivningar i samverkan och diskussion med övriga
forskare, vid återkommande gemensamma möten. I forumet diskuterades exempelvis relevanta diskurser att
förhålla sig till i de olika preliminära scenarierna. Scenariobeskrivningarna utvecklades fritt utifrån exempelvis
pågående projekt, forskning, initiativ från gräsrötter/organisationer/näringsliv som vi genom våra erfarenheter
och insyn i fältet förstod kunde passa in inom ramen för de diskurser vi såg som relevanta att uttrycka och
testa i scenarierna. Inom ramen för detta har initiala litteratur- och internetsökningar gjorts för att i vidare
scenarioarbete utökas mer systematiskt. Vi har vidare försökt uttrycka beskrivningarna så att det syns att
vi haft med oss hållbarhetskriterierna allteftersom dessa utvecklats successivt i scenarioarbetet, och även
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kommer behandla dessa mer ingående i det vidare arbetet. En översiktlig beräkning har emellertid gjorts för att
utvärdera rimligheten i att det scenario som kräver mest nytillskott av bebyggelse och infrastruktur ska kunna
hålla sig inom ramen för målet om klimatpåverkan.

Några gemensamma utgångspunkter för scenarierna
Scenarierna är beskrivna i text samt i bilaga Gemensamt för alla scenarier är att de ska uppfylla de fyra mål
som ska uppnås - klimat, markanvändning, försörjningstrygghet och fördelning av makt och inflytande. Många
aspekter som beskrivs varierar kraftigt mellan de olika scenarierna. Några exempel kan ses i Fig. 2.
Angående styrning och planering så är ett grundantagande som gäller för samtliga scenarier är att Sverige

Figur 2. Några av de aspekter som beskrivs och hur de varierar mellan scenarierna.

kvarstår som nation. Den minsta roll staten därmed kan få är att säkerställa att territorialgränserna bevakas
och skyddas samt att upprätthålla en gemensam nationell lagstiftning i något avseende. Samtliga scenarier
utgår från att den liberala representativa demokratin som kännetecknar besluts- och planeringssystemet i det
befintliga samhället i någon mening finns kvar.36
Vad gäller ekonomin så antas i scenarierna att den ekonomiska aktiviteten (som kan uttryckas som BNP) befinner
sig i någon typ av långsiktig steady-state. Det betyder inte att BNP är exakt samma från år till år, ekonomin
kan fortfarande präglas av dynamik och ”kreativ förstörelse” då ekonomin anpassas efter efterfrågan och
omvärldsförändringar. Inget scenario präglas dock av vare sig kontinuerlig tillväxt (ständigt ökande ekonomisk
aktivitet) eller nerväxt. Däremot kan nivån på den ekonomiska aktiviteten (BNP) vara olika i olika scenarier.
BNP-nivån är högre i scenarier där vi har god tillgång till energi (billig energi och utan effektbegränsningar), gott
om teknik i produktionen (hög kapitalintensitet) och då en hög andel av produktionen sker inom den formella
ekonomin (till skillnad från en situation där mycket arbete sker i den informella sektorn)37.

I scenarier med låg tillgång till energi, låg kapitalintensitet och lite förvärvsarbete antas BNP-nivån vara lägre.
36 se t ex Held (2006), s 4 ff
37 Om den icke pekuniära ekonomin (informella sektorn tex eget arbete) växer på bekostnad av den pekuniära (formella ekonomin) innebär
det att BNP minskar även om aktiviteten i ekonomin realt är densamma.
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Andra faktorer av betydelse för den ekonomiska aktiviteten är internationella relationer, handelsnivåer samt
institutionella faktorer och socialt kapital som avgör ekonomins effektivitet.
Priserna på varor och tjänster i en hållbar ekonomi är något som kommer att analyseras inom ramen för
forskningsprojektet. I scenarierna avstår vi från att göra antaganden om prisnivåer, men däremot görs vissa
antaganden avseende relativpriser.
Vad gäller klimatförändringar så antas ytterligare uppvärmning och långvariga förändringar i alla delar av
klimatsystemet ske i alla scenarierna, så som IPCC38 skriver i sin femte utvärderingsrapport. I IPCC-rapporten
görs klimatmodells-simuleringar för att förutsäga konsekvenser för klimatsystemet för fyra scenarier av
växthusgasutsläpp, luftförorenande utsläpp och markanvändning. Ett av scenarierna (RCP2.6) innehåller en
strikt begränsning av utsläpp av växthusgaser medan ett (RCP8.5) har mycket höga utsläpp av växthusgaser. Två
scenarier ligger mittemellan (RCP4.5 och RCP6.0). Om man tittar på perioden 2016-2035 jämfört med 19862005 så förutsägs den globala förändringen av den genomsnittliga yttemperaturen bli lika i de fyra RCP:erna,
men tittar man längre fram syns däremot skillnader39. Effekterna av förändrade utsläppsnivåer kommer alltså
inte direkt, utan i framtiden.
Eftersom scenarierna i föreliggande rapport har 2050 som målår antas effekter av klimatförändringar synas
i alla scenarierna. De förändringar som beskrivs i IPCCs rapport40 beskriver i huvudsak ändringarna för åren
2081-2100 i förhållande till åren 1986-2005. Yttemperaturen beräknas stiga i alla IPCCs scenarier och det
anses mycket troligt att värmeböljor kommer att inträffa oftare och hålla i längre, och att extrem nederbörd
kommer att bli mer intensiv och förekomma oftare i många regioner. Havet kommer att fortsätta att värmas
upp och försuras och den globala genomsnittliga havsnivån att stiga. Ju större uppvärmningen blir, desto
större andel människor beräknas komma att uppleva effekter av klimatförändringar så som vattenbrist eller
översvämningar41. För scenarierna i föreliggande rapport antas alltså, i enlighet med IPCC, uppvärmning och
långvariga förändringar i alla delar av klimatsystemet ske i alla scenarierna., och den stora skillnaden i effekter
på klimatet yttrar sig mest efter 2050.

38 IPCC, (2014): Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
39 IPCC, (2014), s. 10.
40 IPCC, (2014), s. 58 och framåt
41 IPCC, (2014), s. 67
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Scenario: Kollaborativ ekonomi
Utvecklingen fram till 2050
En generell trend i den globala utvecklingen42 är att många länder slår in på en mer hållbar väg, vilket innebär
en utveckling som tar hänsyn till planetära gränser. Förvaltningen av globala allmänningar förbättras och
underlättas av allt effektivare och ofta teknikunderstödda samarbeten och samverkan mellan lokala, nationella
och internationella organisationer och institutioner, den privata sektorn och det civila samhället. I nuvarande
höginkomstländer skiftas fokus från ekonomisk tillväxt till starkare betoning på mänskligt välbefinnande. Detta
innebär en något långsammare ekonomisk tillväxt på längre sikt, med mer fokus på grön tillväxt och grön
ekonomi. Ojämlikheter minskar, både mellan och inom länder. Investeringar i miljöteknik och förändringar i
skattestrukturer leder till förbättrad resurseffektivitet som minskar den totala energi- och resursanvändningen
och förbättrar miljöförhållanden.
Ökade investeringar och ekonomiska incitament gör förnybar energi mer attraktiv. Konsumtionen är inriktad
mot låg resurs- och energiintensitet. Utsläppsminskningarna går därför smidigt och behovet av anpassning till
ett ändrat klimat blir effektivare, men också mindre omfattande, än förväntat. Investeringar i utbildning och
hälsa påskyndar en demografisk utveckling som leder till en relativt låg befolkningsmängd. Industrialiserade
länder stödjer utvecklingsländer i deras utveckling, bland annat genom att mänskliga och ekonomiska resurser
och ny teknik delas i större utsträckning. Globalt sett har medeltemperaturen under perioden fram till 2035 ökat
med mellan 0,3°C och 0,7°C (jämfört med 1986-2005)43. Men på grund av en strikt begränsning av utsläpp av
42 Den kvalitativa beskrivningen I detta stycke är helt baserat på IPCC:s socioekonomiska scenario SSP1: Sustainability -Taking the green
road; O’Neill, B.C., m.fl. (2015), The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century. Global Environ. Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004
43 IPCC (2014), s. 58
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växthusgaser kan den globala uppvärmningen hållas under 2°C över förindustriella temperaturer44. Prognoser
pekar på att ökningen blir 0,4-1,6°C åren 2046-206545, för att år 2100 hamna på en ökning med mellan 0.3 och
1.7°C (jämfört med 1986-2005)46. År 2100 är utsläppen av växthusgaser negativa (nettoutsläpp).
I Sverige blir under samma period medvetenheten om konsumtionssamhällets baksidor allt mer utbredd
och det svenska konsumtionssamhället når sin topp kring 2020. Samtidigt bidrar återkommande ekonomiska
kriser till att människor tvingas leva på mindre ekonomiska resurser och därmed vara uppfinningsrika när det
gäller att dela på resurser.47 Digitaliseringen har underlättat samordning och förmedling av varor och tjänster,
traditionella mellanhänder – handlare och butiker har alltmer ersatts av digitala plattformar. Den digitala
tekniken och säkra betaltjänster har gjort det enklare även för främlingar att dela, hyra, låna och byta resurser.
På så vis har den digitala tekniken medfört att ”gamla” system som bytes- och gåvoekonomier kommit att
praktiseras i större skala, nu invävt i postmoderna urbana samhällen.48 Digitaliseringen har också inneburit
att marginalkostnaderna för reproduktion av tjänster och information sjunkit drastiskt.49 Individer och företag
började allt mer arbeta med ”öppen innovation” och dela med sig av kunskap och produktionsprocesser istället
för att som tidigare skydda och hemlighålla kunskap och produkter. I den kollaborativa ekonomin är fokus på
tillgång till varor och tjänster, snarare än enskilt ägande. Ägande av produktionsmedel och materiella resurser
har alltmer förflyttats från privat och offentlig form till olika former av delat ägande.50
Människor ses inte som konsumenter i första hand utan blir medskapare som inte är fastlåsta av livstidslånga
kontrakt med storskaliga leverantörer. Makten över resurser och beslutsfattande övergår alltmer från hierarkiska
institutioner till sammanlänkade nätverk och digitala plattformar. Medborgarmakt, informella ekonomiska
aktiviteter och kollaborativa lösningar blir allt viktigare.

Läget i Sverige år 2050
Sverige är starkt digitaliserat51. Digitaliseringen är ett verktyg för att åstadkomma hållbara lösningar utan att
minska välbefinnandet och genom tekniken kan människor vara digitalt sammanlänkade i större utsträckning
än de är sammanlänkade genom rumsliga strukturer52. Digitaliseringen medför att platsen inte spelar lika stor
roll och att människor i högre grad kan bo var de vill. Konsumtionen av varor och spatialt beroende tjänster är
liten och istället delar människor på de varor, maskiner med mera som behövs och använder många digitala
tjänster. Fysiska produkter har blivit färre och mer hållbara då de delas av flera. Många fysiska varor har ersatts
med digitala och olika typer av strömmande tjänster. Det innebär att det privata ägandet är litet och att lite
material behövs för produktion av varor.
Vad människor gör som privatpersoner och i professionella roller går inte att åtskilja, utan flyter ihop. I
energiproduktion såväl som annan produktion har makt och ägande flyttats från organisationer/storföretag till
grupper/kollektiv. Det innebär också att makt/ägande flyttas från individen till gruppen/kollektivet. Fokus ligger
på att dela snarare än äga, till exempel bilpooler istället för privata bilar. Mer el produceras av användarna
själva, men ägs gemensamt53. Produktion av varor och tjänster sker främst genom konsumenter i kooperativ
och andra sammanslutningar.
44 Scenario RCP2.6, IPCC, (2014), s. 56-57
45 IPCC, (2014), s. 60
46 Ibid.
47 Botsman, R. & Rogers, R. (2011). What’s mine is yours: How collaborative consumption is changing the way we live. London: Collins.
48 Bradley, K. (kommande publikation) Delandets ekonomi utmanar konsumtionssamhället” i Adervall Berglund (red.) Ägodela – få tillgång
till mer genom att äga mindre. Svenska Naturskyddsföreningen, Bonnier förlag.
49 Rifkin, J. (2014) The Zero Marginal Cost Society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism, New
York: Palgrave Macmillan.
50 Bauwens, M. & Kostakis, V. (2014). Network society and future scenarios for a collaborative economy. Basingstoke: Palgrave Pivot.
51 Scenariot bygger bland annat på den starka digitaliseringstrend som syns idag. 2014 spenderade svenskar i åldern 9-79 i genomsnitt
122 minuter online en genomsnittlig dag – år 1999 var siffran bara 19 minuter (NORDICOM-Sverige, 2015). Statens medieråd (2015), s.4,
skriver till och med: För en majoritet av dagens unga i Sverige – och för många föräldrar – är digitala medier helt integrerade i vardagslivet.
Både nya och traditionella medier är självklara källor till information och underhållning samt verktyg för att upprätthålla sociala kontakter.”
2005 började svenska barn använda Internet när de var nio år, nu har en majoritet varit online när de fyller tre. NORDICOM-Sverige (2015)
Mediebarometer 2014. MedieNotiser, NORDICOM-Sverige, Göteborgs Universitet, Nr 1, 2015. Statens medieråd (2015) Ungar och medier
2015: Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier.
52 Se till exempel Houghton, K., Miller, E. och Foth, M. (2014) Integrating ICT into the planning process: impacts, opportunities and challenges, Australian Planner, 51:1, 24-33,
53 Höjer, M., Svenfelt, Å., Åkerman, J.(2015) Energiframtider - tillförsel av energi och framtida utmaningar. TRITA-INFRA-FMS 2015:03
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Kooperativen kan vara såväl småskaliga och lokala som breda nationella och internationella digitala plattformar.
Nya affärsmodeller har utvecklats som möjliggör delande av stora företag eller i kooperativa former54. Kooperativ
och nätverk kan samordna även storskaliga satsningar.
Eftersom världen runtom producerar mer hållbara produkter och det finns globala sammanslutningar och
institutioner, så kan export och import ske. Det gäller främst sådant som inte kan produceras i de lokala och
nationella nätverken. Produktionsplattformar kan också bedriva produktion av mat i andra länder, till exempel
driva en tomatodling i Spanien.
Globalt har en minskning av beroendet av fossila bränslen skett och det finns incitament till att investera i
förnybar energi. Därför importeras inga fossila bränslen till Sverige. Det saknas också en storskalig stark aktör
för att upprätthålla kärnkraften och därför är den nerlagd. Energin består enbart av förnybart. Den totala
energitillförseln uppgår till 226 TWh, vilket innebär en minskning på 46 procent jämfört med 2013 (se tabell
i bilaga 1). Andelen el från sol, vind och vatten är lika stor som andelen biobränslen. Energisystemeten är
främst regionala eller lokala och vindkraftverken förvaltas av grupper eller individer med andelar. På samma
sätt förvaltas biomassanläggningarna gemensamt. En del av vattenkraften har dock inte upprätthållits.
IT är en av förutsättningarna för spridning och delande, men i övrigt är tekniken begriplig, hanterbar
och kontrolleras av användarna. Människor vill känna att de är delaktiga och bidrar till positiva lösningar.
Exempelvis produceras el med hjälp av småskaliga tekniska lösningar och off-grid lösningar är vanliga. Tack vare
digitalisering, öppen data och utveckling av digitala allmänningar finns stor innovationskraft och nya lösningar.
I det kollaborativa samhället är den lokala naturen inte viktigast, eftersom digitaliseringen gjort människor mer
oberoende av resurser lokalt och istället mer beroende av resurser som förvaltas genom nätverksstrukturer.
Därför ses de allmänna gemensamt förvaltade resurserna som viktigast och sammankopplade med varandra.
Allmänningens tragedi har förvandlats till gemensamt förvaltade allmänningar, där resurser förvaltas i nätverk
gemensamt av dem som också använder resursen55. Fokus på det allmänna och gemensamma gör att det som
värderas högt lika gärna kan finnas långt ifrån det område där människorna bor56.

Planering och styrning
Planerings- och beslutsfattande präglas av starka normer om ömsesidighet och interaktion där det civila
samhällets aktörer har en framträdande roll. Öppna data i kombination med en utbredd tillgång till digital
teknik stimulerar medborgare och andra aktörer från civilsamhället att engagera sig och ta initiativ för att
påverka samhällsutvecklingen i linje med det värderingsskifte som nämns ovan. Det finns ett nationellt
rättssystem och nationellt fiskalt system, men i praktiken överlåts mycket av den faktiska utformningen av till
exempel välfärdstjänster och teknisk infrastruktur (avseende IT, transporter, energidistribution med mera) till
nya arenor. Digitala beslutsarenor är viktiga för att hantera gemensamma resurser och hur ett välfungerande
civilsamhälle kan stimuleras även i andra avseenden.
Det finns fortfarande offentliga myndigheter vars uppgift är att se till att garantera att basala samhällsfunktioner
fungerar i linje med internationella och nationella lagar och riktlinjer. Den nationella lagstiftningen regleras av
en folkvald församling som tillsätts på liknande sätt som idag (så kallad liberal representativ demokrati57). Det
finns ett omfattande utbyte mellan offentliga institutioner och informella nätverk som agerar aktivt med hjälp
av digital informations- och kommunikationsteknologi som möjliggör brett engagemang oavsett geografiska
gränser. Offentlig politik och planering drivs i linje med långtgående deliberativa principer med fokus på
transparens, ömsesidig dialog och lärande.58
54 Baserat artikel med uttalanden från Arun Sundarajan (http://socialinnovation.se/sv/kollaborativ-ekonomi-inte-en-trend-utan-en-revolution/)
55 Se till exempel Ostrom, E. (1990). Governing the commons : the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge
Univ. Press.
56 Se till exempel Bauwens, M. och Kostakis, V. (2014). Network society and future scenarios for a collaborative economy. Basingstoke:
Palgrave Pivot.
57 Se t ex Held (2006), s 4 ff.
58 Hajer, M. A. och W. Versteeg. A (2007) Decade of Discourse Analysis of Environmental Politics: Achievements, Challenges, Perspectives.
Journal of Environmental Policy & Planning; 7: 175-184.
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Dessa aktiva demokratiska arenor ligger väl i linje med den anda av co-creation och conviviality som kännetecknar
den kollaborativa ekonomin i stort.59
Sammantaget är makten spridd över många aktörer. Bottom-up initiativ och olika former av gemensamt
förvaltande är viktiga principer. Alla individer äger inte lika mycket, men det finns en medvetenhet om att var
och en har möjlighet att bidra till ekonomin. Det råder en samhällsanda som genomsyras av en stark tilltro till
civilsamhället och till individers och gruppers kapacitet, möjligheter och kreativitet att skapa gemensamma
lösningar.

Delaktighet och maktrelationer
I det kollaborativa samhället är medborgarna i hög grad delaktiga i beslutsfattande som rör vardagslivet,
organiseringen och driften av kooperativa verksamheter samt den byggda miljön. I det kollaborativa samhället
med en svag välfärdsstat är det viktigt att hålla sig väl med sitt försörjningsnätverk och sin ”community”, som kan
baseras i olika sammanslutningar där exempelvis intressebaserade relationer kan utgöra grunden för alltfler.
Överlag har medborgare hög grad av egenmakt, men förväntan att ständigt vara kapabel och socialt smart är
påfrestande och innebär att de som inte anstränger sig och/eller de med svagare socialt kapital riskerar att få
det sämre ställt60 och därför behövs särskilda åtgärder för att garantera en försörjningstrygghet miniminivå för
alla medborgare.

Det ekonomiska systemet
En stor del av produktionen är organiserad i kooperativ och i nätverk där produktionsmedel delas. Många
är prosumenter, det vill säga både producenter och konsumenter av varor och olika tjänster (exempelvis
energitjänster). Kooperativen och nätverken fördelar avkastningen av produktionen på olika sätt. Inom vissa
kooperativ utgår löner, i andra består lönen istället av en fysisk andel av det producerade (exempelvis el eller
mat).
Ekonomin består av såväl storskaliga som småskaliga produktionsenheter liksom av en stor andel geografiskt
oberoende nätverk kompletterade med andra som har en stark lokal förankring. Nätverken och kooperationerna
är av varierande livslängd. Kooperationer och nätverk för basal produktion är av mer permanent karaktär medan
viss typ av produktion genererar kortlivade sammanslutningar med tydliga mål (ill exempel att bygga en skola).
Såväl stora som mindre produktionsenheter exporterar och importerar varor och tjänster. IT är välutvecklad
och gör det lätt även för små aktörer att bedriva internationell handel.
Det privata ägandet har minskat till förmån för gemensamt ägande. Produktionsmedel ägs ofta gemensamt
och även det realkapital som är i privat ägo ingår ofta i ”delandets” ekonomi. Ägare ses i hög utsträckning som
förvaltare av resurser, men vars tjänster ofta kommer fler till del. Detta omfattar såväl realkapital som naturkapital
och motiveras av behovet att säkerställa en såväl social som ekologisk hållbarhet på lång sikt. Lösningarna
bygger på bottom-up initiativ och kollektivt förvaltande. Detta innebär att användare av resurser tillsammans
innehar rätten att utforma egna institutioner som inte utmanas av externa myndigheter. Crowdsourcing är en
finansieringsform som ibland används för att bekosta kollektiva investeringar.
Skatteinkomster genereras dels av avgifter för nyttjare av gemensamt/statligt ägda naturresurser, dels av
produktionsskatt. Beskattningsnivån täcker endast basala behov. Därutöver är viss sjukvård (framför allt mer
avancerad sjukvård), viss utbildning och rättsväsende skattefinansierade. Många av dessa funktioner har dock
kompletterats med tjänster som produceras lokalt av kooperativ och andra sammanslutningar.
Även om de flesta människor kan antas ha en andel av de inkomster som naturresurserna genererar så består
en liten del av produktionen av sådant som inte är gemensamt ägt. Det är en stor variation mellan olika
människor i hur stor del av deras arbete som ingår i den pekuniära ekonomin respektive den icke pekuniära
ekonomin. För en del människor är skattebaserade mdel den en enda typ av inkomst som utbetalas i form av
pengar.
59 Kallis, G., Demaria, F. & D’Alisa, G. (2014). Introduction. Degrowth. in D’Alisa, G., Demaria, F. och Kallis, G. (ed.). Degrowth: a vocabulary for a new era, 2014.
60 Schor, J. (2014) Debating the sharing economy, Great Transition Initiative, http://greattransition.org/publication/debating-the-sharingeconomy.
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En form av sparande som uppstått är tidsbanker, vilket innebär att människor kan välja att arbeta ihop ett kapital
av tid. Sparad tid kan dels användas för att konsumera under perioder när man av olika skäl inte arbetar, eller
som en form av pension61. Tid som valuta kan användas för exempelvis arbete inom förvaltning av naturresurser
(inklusive jordbruk och annan livsmedelsförsörjning), liksom inom välfärdstjänster. Det finansiella systemet
består liksom näringslivet i stort av en blandning av privata banker, kooperativ och sparandeformer såsom
tidsbanker och andra icke finansiella sparandeformer.

Tidsanvändning, arbete och välfärd
Mycket av det betalda arbetet har ersatts av obetalt arbete i form av insatser för olika typer av kollektiv
(boendeföreningar, idéburna organisationer etc.). Människors sammanlagda arbetstid (betalt och obetalt
arbete) styrs av deras livssituation. Med hjälp av tidsbanker går det att skapa en buffert för tider där man inte
kan jobba så mycket. Konsumtionsnivån har minskat, dels eftersom produktiviteten är lägre, dels eftersom
konsumtionslogiken styrs av den nya kollaborativa rättviseetiken där människor i sina konsumtionsval inte vill
utklassa sina vänner. En stor del av vardagslivet utspelas i kollektiva digitala sammanhang och vänskapsrelationer
har fått en ökad betydelse för den sociala sammanhållningen medan familjerelationers betydelse har minskat.62
Många kooperativ fungerar som en utvidgad familj och tillhandahåller grundläggande service som tillsyn av
barn och omsorg etc.63
Ett tämligen egalitärt tänkande gäller när det gäller tillgång till grundläggande resurser, enligt vilket alla
samhällsmedlemmar borde ha en relativt hög lägsta standard till exempel när det gäller boende eller tillgång till
basala välfärdstjänster Dessutom har människors sociala kapital, det vill säga deras omfång och kvalitet av deras
sociala kontaktnät, vunnit kraftigt i betydelse när det gäller social status. Principerna för vad som konstituerar
rättvisa är dock lokala snarare än globala, vissa kooperativ som satsar på en resurs (boende, upplevelser, olika
typer av välfärdstjänster etc.) kan erbjuda sina medlemmar en bättre tillgång till just denna vara/tjänst. Det
finns dock en miniminivå för vad som anses vara grundläggande behov som ska uppfyllas för alla.
Kooperativa produktions- och förvaltningsformer kräver säkra och enkla kommunikationsredskap för att
säkerställa medlemsinflytande. Människor förvärvsarbetar mindre än idag och jobbar i större utsträckning
hemma/i kooperativet, vilket skapar sociala strukturer för medlemsdialog, men det krävs också redskap för en
digital medlemsdemokrati.

Konsumtionsmönster
Saker delas i hög grad och privat ägande har närmast försvunnit. Saker som produceras är robusta och kan
lätt repareras, ”re-fabriceras”. I mångas vardagsliv ingår att tillverka, reparera och underhålla maskiner och
saker. På så vis har medborgare blivit prosumenter (prosumers) eller multi-mikroentreprenörer. Utbyten och
produktion/konsumtion sker framförallt peer-to-peer via digitala plattformar som styrs och ägs av användarna,
i något som liknar kooperativ. 64
Produktion och utbyten baseras på bruksvärde snarare än bytesvärde och produktionen har blivit mer
decentraliserad.65 Kunskap delas på globalt plan, ofta via Creative Commons-licenser som reglerar att
innovation förblir öppen och kan användas fritt för icke-kommersiella ändamål.66 Flera basvaror produceras
och konsumeras lokalt medan sällanvaror cirkuleras nationellt och globalt. Produktionsmedlen är distribuerade
och kontrolleras av prosumenterna.
61 Ruzzene M., (2008). Environmental Politics and Actual Degrowth. The issue of a sustainable financing of care activities, public goods and
commons. First international conference on Economic De-growth for Ecological Sustainability and Social Equity, Paris, April 18-19th 2008,
pp253-257. http://events.it-sudparis.eu/degrowthconference/
62 Nötzoldt-Linden, U. (1994). Freundschaft: zur Thematisierung einer vernachlässigten soziologischen Kategorie. Diss. München : LudwigMaximilians-Universität. Schmidt, Ina (2014) Auf die Freundschaft. Eine philosophische Begegnung oder Was Menschen zu Freunden
macht. Kiel: Ludwig Verlag.
63 Schobin, J. (2013). Freundschaft und Fürsorge. Bericht über eine Sozialform im Wandel. Hamburgr Institut für Sozialforschung. Hamburg:
Hamburger Edition.
64 Bauwens, M. och Kostakis, V. (2014). Network society and future scenarios for a collaborative economy. Basingstoke: Palgrave Pivot.
65 Bauwens, M. föreläsning; Four scenarios for the collaborative economy, (2013): https://www.youtube.com/watch?v=KMV4cqRgV6Q,
hämtad 2015-06-07
66 Se Creative Commons: http://www.creativecommons.se/ och the Fab Charter för hur öppen innovation och produktionen kan tänkas se
ut: http://fab.cba.mit.edu/about/charter/, hämtad 2015-06-07
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Hushållsformer och sociala relationer
Det offentliga systemet, likväl familjestrukturer, har försvagats och istället har försörjnings- och
intressegemenskaper, communities, vuxit fram där människor tillsammans löser gemensamma problem och
behov. I dessa ”communities” är deltagarna i hög grad delaktiga då de är med och skapar, förvaltar, byter
och utvecklar de gemensamma resurserna. Socialt kapital är viktigt för att klara sig väl i detta samhälle, däri
även social organiseringsförmåga, tillit och gott rykte.67 Som medborgare tränas man i att bli kapabel och
samarbetsorienterad och för att använda sin egenmakt till att få ett gott liv, enskilt såväl som kollektivt.
Kollaborativa former av boende är vanliga, där vardagsfunktioner och sysslor delas till olika grad. Detta bygger
även på en delad arbetsinsats med avseende på till exempel barnpassning, matlagning och vård av äldre.
Digitala verktyg underlättar organisering och uppföljning av scheman, hushållsmedlemmarnas olika insatser
och resursåtgång. Utbyten av tjänster sker såväl informellt med närstående som i mer organiserade former
såsom tidsbanker och bytesringar.

Demografi och urbanisering
Situationen globalt har förbättrats vad gäller hänsyn till miljön och ojämlikheter mellan och
inom länder har minskat. Detta innebär att andelen migranter minskar då det
finns mindre incitament att flytta för att få ett drägligt liv68. Den svenska
befolkningen antas uppgå till cirka 10,8 miljoner invånare 2050 (FN:s
prognoser lågvariant69).
Digitaliseringen har gjort det möjligt att kunna
sysselsätta sig och samarbeta med andra var
än man bor i landet. Det innebär att människor
lever mer utspridda över landet fast fortfarande i
kluster eller samhällen i tätorter, vilket är viktigt för en
gemensam förvaltning av allmänningar och ökat delande
(bilpooler, resursdelning etc.). Universitet, skolor och
undervisning är tillgängliga digitalt. Kunskap går att skaffa
sig genom digitala allmänningar och online-kurser och är därför inte
lika styrande för var studenter bor.

Mobilitet
Olika former av intelligenta transportsystem (ITS) används i planering, styrning och användning av
transportsystemet, baserat på ett digitalt utbyte av (big)data mellan resenärer, fordon, infrastrukturer,
operatörer, planerare, verksamheter mm.70 ITS har medfört ett mer transport- och energieffektivt system, men
har också medfört en del rekyleffekter som delvis äter upp dessa vinster.71 ITS har också möjliggjort ett mer
intermodalt transportsystem där många inte längre äger de färdmedel som de använder. Istället köper man
transporttjänster där flera färdmedel ingår och som man i vardagen kombinerar utifrån behov.72

67 Botsman, R. centralfigur inom kollaborativ ekonomi menar att “tillit är den nya valutan”, se TED talk The currency of the new economy is
trust, http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust, hämtad 2015-06-07. Se även Fertik, M. et al
(2015) The Reputation Economy – How to optimize your digital footprint in a world where your reputation is your most valuable asset, New
York: Crown
68 Detta eftersom det är ekonomiska och demografiska asymmetrier mellan länder som förväntas fortsätta vara orsaken till internationell
migration på medellång sikt enligt United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population
Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241.
69 Ibid.
70 Se t ex Van Oort, N. (2014, February). Big Data opportunities in public transport: Enhancing public transport by ITCS. In IT-TRANS, 18-20
February 2014, Karlsruhe, Germany.
71 Se t ex Gossart, C. (2015). Rebound effects and ICT: a review of the literature. In ICT Innovations for Sustainability (pp. 435-448).
Springer International Publishing..
72 Jfr Sochor, J. L., Strömberg, H., och Karlsson, M. (2014). The Added Value of a New, Innovative Travel Service: Insights from the UbiGo
Field Operational Test in Gothenburg, Sweden. In Proceedings of the International Conference on Mobility and Smart Cities, Rome, October
27–28, 2014.
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Utbudet av olika transporttjänster är dock fortfarande ojämnt fördelat mellan olika kontexter såsom mellan
innerstad, ytterstad och landsbygd. Innerstäder, framförallt de i storstäder och större städer, utgör synnerliga
transportrika kontexter där det intermodala resandet och användningen av ITS är som störst.73 I dessa kontexter
har ITS i kombination med användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för information om
möjligheter till interaktion och deltagande i olika aktiviteter, lett till ett ökat resande, men det sker sällan med
bil.74
Kombinationen av IKT och ITS har dock generellt lett till ett ökat resande då deltagandet i nöjes- och
fritidsaktiviteter, olika sociala- och sporadiska aktiviteter har ökat; med andra ord - IKT ökar utbudet och ITS
underlättar resandet. När det gäller vardagliga och mer rutinartade aktiviteter som inköp och arbete har
dock resandet minskat. E-handeln har vuxit sig stor, vilket inneburit att köpcentrum kommit att användas för
andra ändamål, men det har också lett till att en del närbutiker har fått lägga ned, vilket i sin tur genererat
en del nya och motoriserade resor.75 Distansarbetet, inklusive virtuell kommunikation och virtuella möten,
har ökat. I viss utsträckning har det lett till att människor bosätter sig längre från verksamhetsområden, i
kontexter där utbudet av olika aktiviteter i närområdet tillika olika typer av transporttjänster är mindre. I dessa
kontexter är reslängderna höga och många resor företas med energieffektiva bilar som använder förnybar
energi.76 Fritidsresor står för den största delen av det totala persontransportarbetet, i likhet med år 2015.
Persontransportarbetet har minskat totalt sett, kanske 25 procent, men inte drastiskt, däremot har större
förändringar skett kring färdmedelsandelar.
Nya, delade affärsmodeller för vardaglig mobilitet har också utvecklats. Viktiga delade tjänster utgörs av
”bikesharing,”, ”carsharing” och ”ridesharing”.77 Dessa fungerar som komplement till och samspelar med
mer konventionella privata och offentliga former av transport. Att själv äga och bruka bil är kostsamt. Endast
transporter som drivs med fossilfria energikällor är tillåtna i Sverige år 2050 (enligt ett EU direktiv) och dessa
fordon är relativt dyra, så också de fossilfria bränslena. När det gäller kollektivtrafik kan det till exempel handla
om att hitta lösningar för de resor där kollektivtrafiken fungerar sämre (exempelvis för destinationer utanför
kollektivtrafiknätet och för resande vid tidpunkter med låg turtäthet.
Många är med i medlemsägda transportpooler.78 Det finns lokala pooler, kopplade till boendet som i regel
innefattar flera fordonstyper för olika resbehov beroende av ärende (elcyklar, elassisterade lådcyklar för
smågods, större och mindre bilar etc). Det är också relativt vanligt att man är medlem i större (geografisk
täckning) point-to-point pooler (”envägspooler”) med olika fordonstyper, det vill säga man behöver inte
returnera fordonet utan lämnar det på särskilda platser nära sin destination. Dessutom har det utvecklats
tjänster för samåkning med såväl poolbilar som privata bilar, vilka även de är attraktiva då de medför högre
tilldelad vägkapacitet. Det finns också webbaserade tjänster på internet där privatpersoner kan dela med sig av
sina fordon till andra, precis som det tidigare har funnits tjänster kring att dela med sig av sitt boende.79

73 Jfr Graham, S. och Marvin, S. (2002). Splintering Urbanism: networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition.
London: Routledge.
74 Se t ex Gossart, C. (2015). Rebound effects and ICT: a review of the literature. In ICT Innovations for Sustainability (pp. 435-448).
Springer International Publishing.
Se även Banister, D., och Stead, D. (2004). Impact of information and communications technology on transport. Transport Reviews, 24(5),
611-632.
Banister, D., och Hickman, R. (2006, December). How to design a more sustainable and fairer built environment: transport and communications. In Intelligent Transport Systems, IEE Proceedings (Vol. 153, No. 4, pp. 276-291). IET.
75 Ibid
76 Ibid.
77 Se t ex DeMaio, P. (2009). Bike-sharing: History, impacts, models of provision and future. Journal of Transportation, 12(4), 41-56. Cohen,
B., och Kietzmann, J. (2014). Ride On! Mobility Business Models for the Sharing Economy. Organization & Environment, 27(3), 279-296.
78 Jfr Martin, E., Shaheen, S., och Lidicker, J. (2010). Carsharing’s impact on household vehicle holdings: Results from a North American
shared-use vehicle survey. Journal of the Transportation Research Board, 2143, 150-158.
79 Cohen, B., och Kietzmann, J. (2014). Ride On! Mobility Business Models for the Sharing Economy. Organization & Environment, 27(3),
279-296.
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Boende och bebyggelse
Dominerande bebyggelsestrukturer
Scenariot domineras av decentraliserad koncentration80 – där kreativa centrum kring produktion och konsumtion
utgör nya kärnor i bebyggelsemönster och plattformar för aktivitet (exempelvis verkstäder, kontor, fabriker) och
där geografisk lokalisering ej är lika beroende av stora urbana infrastrukturer utan möjliggörs i högre grad av
digitala nätverk. En viss omflyttning har skett ,där mark och lokaler för kollaborativa aktiviteter blivit viktigt, och
där bostäder och annan service ‘dockas’ kring detta. Villaområden och förorter nyttjas till högre grad än idag,
men ofta i befintliga strukturer, där nya konstellationer av hushåll bor tillsammans, till exempel flera personer
med olika relationella band i samma villa. Grönområden är ofta delade, snarare än privata, för att möjliggöra
mer koncentrerad markanvändning, där utformning av miljöerna möjliggör en variation i både privata och
gemensamma aktiviteter.
Den befintliga bebyggelsen utgör grunden, men har på olika sätt modifierats och byggts om för att rymma
dessa nya funktioner och samband. Fler lokaler och ytor med utrymmen för alltifrån verktygspooler till odling
med mera, har brett ut sig, ofta på bekostnad av att andelen privata utrymmen minskat.
En viss boendetäthet krävs för att kunna utgöra ett bra underlag för tillgängligt ”hemnära delande” (exempelvis
i radhustypologi eller flerbostadshus), samt kopplat till noder i bebyggelsestrukturen. På stadsdels- eller
grannskapsnivå sker detta kring exempelvis kollektivtrafikhållplatser, där olika funktioner samlas. På
byggnadsnivå lokaliseras gemensamma funktioner till vältrafikerade rum, ofta i bottenplan och med tillgång
utifrån för att möjliggöra utbyte med olika grupper i samma område.

Användning av byggnader
I grunden bor man fortfarande mestadels i privata basenheter som organiseras utifrån gemensamma
verksamheter. Den privata uppvärmda boytan per person har dock minskat, med tillgång till större gemensamma
ytor i en expansion av ”hemfunktioner”, exempelvis i samma byggnad, kvarter eller stadsdel (halvtempererade
eller med reglerad uppvärmning baserat på användningens karaktär och behov över tid)81. Exempel på delade
hemfunktioner som förekommer i högre utsträckning är kök, badrumsfunktionen i form av gemensamma
badhus, bastur och liknande82. Detta leder till att lokaler generellt används på ett mer effektivt sätt (avseende
användning och kvm). Lokaler utnyttjas även betydligt mer effektivt över dygnet, veckan och året till många
olika syften. Företag som specialiserat sig på förmedling av arbetsplatser har utvecklats83.
Standarden på boendet som helhet är relativt god, då tillgång till gemensamma bekvämligheter, ytor och saker
i närmiljön, såsom kooperativa odlingsmöjligheter, fabriker, verkstäder med mera erbjuder mervärde utöver
den egna begränsade privata konsumtionen.

Ägande och förvaltning
Kooperativa former för ägande och förvaltning dominerar. Kooperativa upplåtelseformer såsom
bostadsrättsföreningar (där extensiv spekulation i borätten inte förekommer, utan består i fasta insatser
utifrån byggkostnader och rådande lånevillkor, såsom bostadsrättens form innan avregleringen 196884) och
kooperativa hyresrättsföreningar - där de boende har stort inflytande i sin egen bostad såväl som i föreningens
förvaltning. Reglering inom exempelvis olika nätverk för att undvika diskriminering i föreningar/kooperativ,
samt incitament för att skapa mångfald (och motverka exkluderande effekter) är en viktig del i att möjliggöra
mångfald och tillgång för alla.

80 Holden, E. (2004). Ecological footprints and sustainable urban form. Journal of Housing and the Built Environment, 19(1) 91109.
81 Jarvis, H. (2011). Saving space, sharing time: integrated infrastructures of daily life in cohousing. Environment and Planning-Part A, 43(3)
560.
82 Se exempelvis badkulturen kring Onsen i Japan eller Hamam i Turkiet.
83 Se ex. http://www.workaroundtown.net/
84 Boverket. (2007). Bostadspolitiken - svensk politik för boende, byggande och planering under 130 år. Karlskrona: Boverket.; Sørvoll, J.
(2014). The Politics of Cooperative Housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013) - The Swedish Deregulation of 1968 and the
Norwegian Liberalization of the 1980s. (PhD), Olso University.
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Bostadskooperativen driver själva ny- eller ombyggnation i egen regi, antingen i form av självbyggeri bland
medlemmarna, i form av byggemenskaper eller i samarbete med exempelvis byggkooperativ. Då produktionen
domineras av ”on-demand”-tänk (snarare än massproduktion) av byggnadskomponenter såväl som
hushållsprodukter, är projekt ofta baserade i open source-databaser där ritningar delas85.
En hög tekniknivå vad gäller exempelvis digitala plattformar integreras i bebyggelsen och hemmiljön för att
underlätta delande. Exempelvis finns det lättillgängliga system som håller koll på energianvändning i utrymmen
som inte används, eller bokningssystem för saker och rum. Detta kompletteras dock av sociala, ”low-tech”lösningar där flexibelt utnyttjande av bebyggelsen och offentliga rum även baseras på direktkommunikation
inom egna sociala nätverk eller i grannskapet.
Olika mikro-finansieringsmodeller är vanliga inom (och till viss del mellan) kooperativen. Gemensamma lokala
finansieringsmodeller inom olika grupper sker, baserade i exempelvis ”merry-go-round”-system, där gruppens
medlemmar kan söka om lån och få hjälp med finansiering för investeringar i nyproduktion eller renovering,
samt etablering av nya delande funktioner.

Resursanvändning
Materialen som används i ny- och ombyggnation är till viss del anpassade för cirkulära flöden, men även till ny
teknik som kan skrivas ut ”on-demand” i exempelvis 3D-skrivare. Olika materialkomponenter kan ingå, såväl
som återvinning av avfallsmaterial86. Tillgången till material begränsas delvis av lokala förutsättningar, men
handel sker mellan olika regioner och mellan kooperativ som utvecklar nya tekniker och material, såväl som
delande av kompetens globalt.

85 Ett exempel är Wikihouse: http://www.wikihouse.cc/
86 http://www.cnet.com/news/worlds-first-3d-printed-apartment-building-constructed-in-china/ ; http://3dprintcanalhouse.com/sustainablematerial-1
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Scenario: Lokal självförsörjning
Utvecklingen fram till 2050
Vad gäller den globala utvecklingen så har globaliseringstrenden vänt och gått mot ökad fragmentering och
lokala/regionala marknader87. En del av förklaringen ligger i ökat missnöje och ekonomiska problem i stora
ekonomier, vilket sporrat mer protektionistiska tankar. Många länder blir alltmer fokuserade på inhemska eller
regionala frågor. Det finns få globala institutioner, och de har inte tillräcklig samordning och samarbete för
att ta kunna ta itu med miljöfrågor och sociala orättvisor. Politiken blir alltmer nationell och regional, och
karaktäriseras av handelshinder, särskilt för energi och jordbruksprodukter. Länder fokuserar på att uppnå
energi- och livsmedelssäkerhet inom sina egna områden. I flera regioner blir auktoritära styrelseskick vanliga,
med starkt reglerade ekonomier. Den globala ekonomiska utvecklingen är långsam och konsumtionen låg,
men materialintensiv. Ojämlikheter kvarstår eller förvärras över tid, särskilt i utvecklingsländerna. Många
länder kämpar för att behålla sin levnadsstandard, skapa tillgång till rent vatten, förbättrad sanitet och hälsa,
och ta hand om utsatta befolkningsgrupper. Befolkningstillväxten är låg i industrialiserade länder och hög i
utvecklingsländer.
Globalt sett har medeltemperaturen under perioden fram till 2035 ökat med mellan 0,3°C och 0,7°C (jämfört
med 1986-2005)88. Beroende av fossila bränslen och svårigheter att åstadkomma internationella samarbeten,
kombinerat med långsam teknologisk utveckling innebär stora utmaningar för att minska växthusgasutsläpp.
Prognoser pekar på att ökningen blir 1,4-2,6°C åren 2046-206589, för att år 2100 hamna på en ökning med
mellan 2,6 och 4,8°C jämfört med 1986-200590. Andelen människor som redan upplever, eller snart kommer
att uppleva vattenbrist och påverkas av stora floder som svämmar över är stor. Risken för skadliga effekter
på ekosystem och mänskliga system är stora. Havsförsurningen, stigande havsnivåer och andra dimensioner
av klimatförändringarna påverkar både växt- och djurarter. Samtidigt är många människor mer utsatta för
klimatförändringarnas effekter på grund av brist på utveckling vad gäller välfärd, låga inkomster och brist på
effektiva institutioner.

87 Den kvalitativa beskivingen I detta stycke baseras helt på IPCC:s socioekonomiska scenario SSP3: “Regional rivalry—A rocky road”
beskriven i O’Neill, B.C., et al., The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century.
Global Environ. Change (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004
88 IPCC 2014, s. 58
89 Baserat på IPCCs utsläppsscenario RCP8.5 (2014, s. 60).
90 IPCC (2014), s. 60.
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I Sverige sprids också en misstro mot det globaliserade systemet och dess förtjänster. Det finns inget förtroende
för att globala samarbeten ska lösa klimatfrågan. Möjligheter till försörjningstrygghet och hållbara lösningar
anses istället finnas i att basera försörjningen på de lokala ekosystemen och att nöja sig med mindre konsumtion
av varor. Export och import minskar och Sverige går gradvis över till ökad lokal självförsörjning. Eftersom
resurserna finns på lokal nivå stärks efterhand kommunernas makt och inflytande över sin egen utveckling och
även befolkningen får allt större delaktighet i beslut.

Läget i Sverige år 2050
Sverige som land är bra på att ta tillvara lokala resurser och potentialer och har en hög grad av självförsörjning.
Större fokus på lokal produktion och konsumtion innebär att produktiv mark är mycket attraktivt. Många
människor har valt att frivilligt skala ned sin konsumtion och sina finansiella inkomster. Många bor på
landsbygden och i mindre städer och storstäderna är utglesade, med stor andel odlingsytor.
Institutioner som tidigare legat på centrala myndigheter är överförda till lokala nivåer. Centraliserade
funktioner har transformerats till lokala – vägar och spår underhålls och finansieras till exempel lokalt, i den
mån de är prioriterade av det lokala styret. Decentraliseringen ger stor skillnad i markanvändningen i olika
regioner och lokalsamhällen beroende på de förutsättningar som finns i varje region. Generellt betyder det
att markanvändningen blir mer mångsidig inom varje region och når en högre grad av mångfunktionalitet för
att öka effektiviteten i markanvändningen, vilket innebär att samma markplätt kan ge flera olika funktioner91. I
vissa områden, som fortfarande är mycket glest befolkade, är markanvändningen mycket extensiv, och ibland
till och med i träda.
En diversitet finns mellan olika lokalsamhällen vad gäller former för beslutsfattande, men över hela landet finns
en stor grad av lokal delaktighet i politik, beslutsfattande och planering. En del lokalsamhällen är starkare och
mer välfungerande beroende på vilka resurser och förutsättningar som finns lokalt samt organisationsförmåga
etc.
Människor lägger mycket tid, oftast obetald, och kraft på livsmedelsförsörjning, vård skola och omsorg,
och förvärvsarbetar i mindre omfattning. Övrig tid spenderas mest med olika sysslor och deltagande i
gemensamma aktiviteter. På grund av minskat lönearbete kan inte skatteintäkter utgöra basen för välfärden,
utan det finns ett uttalat krav på varje medborgare att delta aktivt i lokal produktion av mat och andra varor
men också i produktionen av välfärdstjänster. Utformningen av välfärden styrs således i hög grad av de lokala
samhällena. Staten spelar fortfarande en viss roll genom att besluta om övergripande lagar och målsättningar
för välfärdssystemen samt de miljömål som har satts upp och efterlevs.
Importen är mycket starkt begränsad för både fossil energi och uran för kärnkraftsenergi, därför används enbart
inhemsk förnybar energi. Den totala energitillförseln uppgår till 182 TWh., vilket innebär en 57-procentig
minskning jämfört med 2013 (Se tabell i bilaga 1). Andelen el från sol, vind och vatten är mindre än andelen
biobränslen. Det finns ingen storskalig stark aktör för att investera i storskaliga vindkraftsparker och stora
vattenkraftsanläggningar, och därför är dessa energislag mindre framträdande.
Den begränsade handeln med omvärlden gör att vi producera det mesta. Scenariot kännetecknas därför av
en hög grad av självförsörjning, småskaliga tekniska lösningar, off-grid. Lösningar på energitillgång är lokala
och är en blandning av biomassa, små vindkraftsverk. Här används traditionell biomassa från skogen (GROT,
rundvirke). Lokalt kan skogen därför vara hårt exploaterad. Tekniken är enkel och begriplig, i princip alla kan
hantera den och förstå hur den fungerar. Stora tekniska lösningar ses som sårbara, istället är småskalighet och
lokal produktion i fokus.
Bakom tanken om lokal självförsörjning ligger idén om frivillig enkelhet och att hållbara samhällen ska leva
inom de begränsningar som finns vad gäller ekosystemens förmåga att försörja samhället och ta upp och
rena utsläpp. Människor anpassar sin konsumtion av varor efter de lokala ekosystemens förmåga, vilket
innebär en nedskalning. Om varor handlas på en global marknad så importeras också denna kapacitet från
91 Baserat på scenario A2 i Milestad, R., Svenfelt Å, Dreborg, KH (2014), Developing integrated explorative and normative scenarios: The
case of future land use in a climate-neutral Sweden. Futures. 60(2014) 59-71.
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andra ekosystem, och alltså kan samhället leva över de tillgångar som finns resoneras det92. Dessutom anses
människans förmåga att hantera miljöproblem öka med närheten till försörjningsystemen och en stark länk
mellan människa och natur är önskvärd93. Kännedom om de lokala systemen anses ge bättre resursförvaltning
och förmåga att reagera på förändring - sociala och ekologiska system ses som integrerade, och går inte att
separera från varandra94.

Planering och styrning
Civilsamhällets aktörer (familjen, hushållen, lokala produktionsföreningar, nätverk, kooperativ etc) har en viktig
roll. Människor samarbetar i lokala sammanslutningar så att produktionen av mat och andra förnödenheter
ska fungera på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Lokalsamhällena har därför fått en betydande roll för
hela samhället, på bekostnad av staten. De flesta lokalsystem har till exempel egna typer av skattesystem,
incitamentsstrukturer etc som anpassas till de lokala förutsättningarna. Staten har dock fortfarande en
funktion att garantera ett nationellt rättsväsende samt att tillgodose att det finns ett socialt skyddsnät och
en grundläggande försörjningstrygghet för medborgarna. De lokala sammanslutningarna, som i de flesta
fall är mindre till ytan än dagens kommuner, har bland annat till uppgift att tillhandahålla en grundläggande
teknisk infrastruktur och organisera välfärdstjänster som inte erbjuds av staten, allt med syfte att den lokala
produktionen ska kunna fungera så bra som möjligt.
Nationalstaten drivs av en folkvald församling som är en så kallad liberal representativ demokrati95. Dess
uppgift är att garantera ett rättssystem som följs och även slå vakt om grundläggande medborgerliga rättigheter.
Lokalsamhällena styrs ofta genom en kombination av representativ demokrati och mer aktiv demokrati och
med tämligen stora variationer från ett samhälle till ett annat, vilket accepteras så länge grundläggande
regler om insyn, medbestämmande och rättssäkerhet efterlevs. De lokala beslutsarenorna ägnar sig både åt
frågor som rör samhällets övergripande strategiska inriktning och principer för prioritering i användningen av
gemensamma resurser, kompletterat med en hög andel av mer konkret och ”här och nu”-inriktade planeringsoch beslutsprocesser som organiseras utifrån deliberativa principer med fokus på transparens, ömsesidig dialog
och lärande.96 Detta är viktigt för att upprätthålla acceptans och legitimitet i ett samhälle där relativt höga krav
ställs på varje individ att bidra till det gemensamma.
När det gäller rättvisa så riktas i detta scenario inte särskilt stor uppmärksamhet mot ekonomisk omfördelning
mellan individer och grupper. Den överordnade fördelningsprincipen för den nationella välfärdspolitiken är att
varje individ ska ges en ekonomisk grundtrygghet, men sedan är det upp till varje individ att själv förvalta detta
stöd på bästa sätt – beroende på individuella preferenser och förstås även vilket lokalt sammanhang man ingår
i. Rättvisa förstås framför allt utifrån ett procedurellt perspektiv, det vill säga med fokus på att ha transparenta
processer där alla har möjlighet att vara med och påverka.97 Skillnader i resursfördelning ses inte som något
stort problem, så länge som alla har tillgång till grundläggande välfärd och trygghet.

Delaktighet och maktrelationer
Beslutsfattande sker framförallt i mindre samhällsenheter i form av resursförvaltande gemenskaper.98 Detta
innebär mer av direktdemokrati och deliberativt beslutsfattande, vilket innebär en stor grad av delaktighet för
samtliga medborgare. Alla medborgare i arbetsför ålder förväntas delta aktivt i lokal produktion av mat och
andra varor men också i produktionen av välfärdstjänster som omsorg av äldre och barn, utbildning med mera.
Utformningen av välfärdspolitiken styrs således i hög grad av de lokala civilsammanslutningarna, och anpassas
efter de behov som finns lokalt.

92 Daly, H., (1996) Beyond Growth, The Economics of Sustainable Development. Beacon Press.
93 Simon, l., (1997) Fragile Dominion: Complexity and the Commons. Perseus Books
94 Berkes, F. and Folke, C., 1998. Linking social and ecological systems for resilience and sustainability. In: Berkes, F. and Folke, C., (Eds.),
Linking Social and Ecological Systems - Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience. Cambridge University
Press.
95 Se t ex Held (2006), s 4 ff.
96 Hajer, M. A. och W. Versteeg. A Decade of Discourse Analysis of Environmental Politics: Achievements, Challenges, Perspectives. Journal of Environmental Policy & Planning 2007; 7: 175-184.
97 Agyeman, J., 2005. Sustainable development and the challenge of environmental justice. New York: University Press.
98 För att kunna förvalta gemensamma resurser på ett långsiktigt sett är det viktigt att reglerna för nyttjande bestämts lokalt, av brukarna, se
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
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I vardagslivet ingår att planera och organisera lokalsamhället. I en del samhällen cirkuleras maktpositioner
och offentliga roller. En del lokalsamhällen är starkare och mer välfungerande beroende på vilka resurser och
förutsättningar som finns lokalt samt organisationsförmåga, etc. Sannolikt kommer det i detta scenario finnas
viss ojämlikhet, till exempel i form av att personer som är mer kapabla att bidra till produktionen också får
vissa fördelar eller bättre tillgång till resurser och att svaga och sjuka inte alltid får de resurser de skulle behöva.
Specifika fördelningsprinciper som reglerar hur stora skillnader som uppfattas som rättvisa i detta avseende
beslutas lokalt. De flesta lokalsamhällen har någon form av skattesystem för att finansiera gemensamma
investeringar, omhändertagande av äldre, barn och sjuka. Dock kan skattesystemen se olika ut, vissa samhällen
är mer egalitära och andra mer hierarkiska.
Det finns en tendens att de som har störst inflytande över viktiga produktionsmedel (mark, energi, råvaror
samt tekniska hjälpmedel och expertkunskap) har mer inflytelserika positioner och större inflytande över
viktiga beslut i detta scenario. Detta är en potentiell källa till korruption och missnöje och således en fråga som
behöver hanteras proaktivt för att inte den lokala sammanhållningen ska riskera att spolieras. Socialt kapital
och tillit till andra individer är mycket viktigt.99

Det ekonomiska systemet
De ekonomiska aktiviteterna är i stor utsträckning anpassade till förutsättningarna i varje lokalsamhälle och ser
därmed mycket olika ut i olika regioner. Produktionen är i huvudsak inriktad på lokal konsumtion. Viss handel
förekommer mellan olika regioner.
Produktionen är arbetsintensiv vilket innebär att produktiviteten är relativt låg. Kapitalintensiteten och
energiintensiteten är låg som en konsekvens av begränsad tillgång till energi (energiproduktionen är lokal och
består av en mix av förnyelsebara energislag), liten tillgång till produktivt kapital och begränsade handelsflöden.
Produktionen prioriterar nödvändig produktion såsom livsmedelsproduktion. Då produktionen är arbetsintensiv
är materiella produkter generellt en knapp resurs och återanvändningen är därför av nödvändighet effektiv.
Arbeten inom renovering och byggnadsvård är vanliga liksom annat hantverk såsom skomakeri och produktion
av verktyg.
Människor arbetar mycket, men en betydligt större andel av ekonomin är informell. På grund av att internationell
handel är mycket begränsad är ett viktigt fokus för lokalsamhällen att bygga upp lager av livsnödvändiga varor
som en försäkring under år då livsmedelsproduktionen är låg.
Betydligt lägre skatteintäkter (färre timmar i förvärvsarbete) innebär att andra lösningar behövs för att garantera
de sociala hållbarhetsmål. I lokalsamhällen har olika lösningar utvecklats för att säkra ett minimum av generell
välfärd. De flesta människor har flera arbeten och många arbetar deltid inom välfärden.
Den nationella valutan har kompletterats med en komplementär valuta. Den komplementära valutan kan
endast användas för konsumtion av lokalt producerade varor och tjänster. Syftet med en lokal avgränsning
är att stimulera en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling baserad på lokala förutsättningar och
minska de negativa effekterna (maktkoncentration, ökad social ojämlikhet, ökad lokal sårbarhet, ekologiskt
negativ utveckling och bristande transparens) som ett anonymt transaktionsmedel, som generella pengar i
kombination med globaliseringen tidigare utgjorde100.

Tidsanvändning, arbete och välfärd
Den totala arbetstiden har i detta scenario inte minskat nämnvärt jämfört med år 2015 men en större andel av
arbetet sker i lokal/regional regi och är dessutom oavlönat eftersom mycket av arbetet ägnas åt självförsörjning.
Det innebär förhållandevis låga genomsnittliga löner och en låg konsumtionsnivå, i synnerhet när det gäller
varor eller tjänster vars produktion eller användning kräver mycket energi eller globala resursflöden.

99 Koutsou, S, Partalidou, M and Ragkos, A (2014). Young farmer’s social capital in Greece: Trust levels and collective actions. Journal of
Rural Studies 34 (2014) 2014-2011.
100 M´Gonigle (1999)
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Möjligheten att köpa lokalt producerade livsmedel och andra stapelvaror med lokala valutor ger en sorts
prisgaranti och en grundläggande trygghet. Rent tidsmässigt finns i detta scenario inte förutsättningar för ett
ökat deltagande i civilsamhället men eftersom människor i större utsträckning samarbetar i lokala sammanhang
skapas ändå arenor för att påverka lokala och regionala beslutsprocesser. Människors ökade involvering i lokala
nätverk ger även upphov till högre grad av trygghet eftersom informationsöverföringen är snabb och människor
upplever en närhet (geografisk men även social) till beslutsfattande organ.

Konsumtionsmönster
Medborgarna är i högre grad både producenter och konsumenter i vardagslivet. Det vardagliga livet är
uppbyggt kring försörjning och framställning av mat, basvaror, underhåll av byggnader och omvårdnad
samt beslutsfattande och utbildning som är nödvändig för försörjningen. De
självförsörjande enheterna kan beskrivas som bioregioner och inom dessa
regioner finns en arbetsdelning och utbyten via den lokala valutan.
Specialiseringarna har utkristalliserats utifrån platsrelaterade naturoch kompetenstillgångar.101 Samtidigt produceras, repareras
och återskapas en del basvaror lokalt i grannskapet.102
Hög grad av fysiskt och praktiskt arbete behövs för
försörjning eftersom tillgången till maskiner tillverkade på
andra platser har minskat.103 Dock finns en del lågteknologiska
maskiner som tillverkats lokalt av metallskrot.104 Detta betyder
att tekniken och redskapen i hög grad är ”convivial”, det vill säga
är möjliga för brukarna att bygga, bygga om och ha kontroll över.105 Då
det är arbetskrävande att framställa varor så tar man väl hand om saker
man har – återanvänder, lappar och lagar kläder och andra ting.
Kosten är varierad men de exotiska frukterna som åts tidigare är numera sällsynta, likaså är choklad, kaffe och
vissa kryddor svåra att få tag på. Det som tidigare kallades ”färdigmat” finns inte längre utan maten lagas när
den ska ätas eller har syrats eller lagts in på annat sätt. Genom att många är sysselsatta med praktiskt arbete
kommer mer fysisk rörelse in i vardagslivet. Detta har tillsammans med den förändrade kosten lett till att den
tidigare utbredda folksjukdomen övervikt närmast försvunnit.

Hushållsformer och sociala relationer
Hushållsenheterna är formade efter försörjning – exempelvis kan en gård utgöra ett slags storhushåll där flera
vuxna, barn och äldre ingår. Beroende på typ av produktionen kan försörjningsenheterna vara större eller
mindre, enfamiljscentrerade eller flerkärniga, ofta med många barn. Jämfört med de övriga scenarierna finns
här en högre grad av socialt beroende; för att klara försörjningen är det viktigt att hålla samman de fungerande
självförsörjande enheterna och se till att nya partners är lämpliga ur försörjningsperspektiv.106
Centrala värderingar är arbetsamhet, gemenskap och värdet av praktiskt kunnande. Här finns lite av det
som tidigare kallades ”fritid” och den mesta vakna tiden ägnas åt någon form av arbete för försörjning och
omvårdnad. Visserligen präglas vardagslivet av hårt arbete men den psykiska hälsan är överlag god då alla –
unga som gamla – har en uppgift, ”behövs” och ingår i en gemenskap. För gamla och sjuka kan det dock vara
tuffare men lokala gemensamhetssystem har utvecklats för att ta hand om barn, gamla och sjuka.

101 Se McGinnis, M. V. (red.) Bioregionalism. London: Routledge.
102 Se Astyk, S. (2008). Depletion and abundance: life on the new home front. Gabriola Island, B.C.: New Society Publishers.
103 Se Hornborg, A. (2010) Myten om maskinen: essäer om makt, modernitet och miljö. Göteborg: Daidalos.
104 Se Open Source Ecology-projektet: och grundaren Marcin Jakubowskis TED talk on Open Source Ecology: hämtad 2015-06-07
105 Att kunna ”hacka” gamla maskiner blir här viktigt, se tex Farm hack: http://farmhack.net/
106 Detta är antaganden utifrån hur det historiskt sett ut i Sverige då samhället varit mer självförsörjande, se t ex Åmark, K. (2002). ”Familj,
försörjning och livslopp under 1900-talet” i Familjeangelägenheter – modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik.
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Demografi och urbanisering
Det internationella läget har försämrats. Instabilitet och klimatförändringar gör att människor är mer benägna
att flytta till rikare länder. Eftersom Sverige har lyckats jämförelsevis väl med att ta vara på sina resurser, kommer
fler migranter hit. Därför antas den svenska befolkningen uppgå till cirka 13 miljoner 2050107.
Landsbygden som tidigare avfolkats främst på grund av att genomsnittsåldern har varit hög med fler dödsfall
än födelse108 upplever nu en renässans. Mer sysselsättning lokalt och större fokus på lokal produktion leder
till en ny grön våg. Många människor väljer att flytta från storstäderna vilket innebär att det hårda trycket på
storstädernas kärna och närområden minskar. Eftersom den lokala produktionen är viktig för försörjning av
energi och livsmedel, blir det allt viktigare att bo nära försörjningssystemen. En utflyttning från städerna har
därför skett, och mer odlingsytor finns i de utglesade städerna.
Människor, framförallt de i arbetsför ålder bor mer utspridda i landet i mindre lokala/regionala bebyggelsecentra
där tillgången på produktiv mark eller andra naturresurser är hög och där det därmed finns möjligheter att
försörja sig (odla, ha boskap, bär, fisk, annan sysselsättning) och möjlighet att få tillgång till energi (skog, lokal
vindkraft, vattenkraft). Det finns en större marknad för det som är lokalt producerat. Tidigare har invandrare
valt att bosätta sig i storstäderna109 men nu väljer de i allt större grad att bosätta sig på landsbygden och de
mindre städerna där arbetet och resurserna finns.

Mobilitet
Vardagen är mycket stationär för de flesta medborgare. Gods transporteras inte heller i lika stor utsträckning
eftersom den lokala försörjningen av varor är stor. Persontransportarbetet har minskat med närmare 80 procent
(ligger i nivå med 1940-50 talet).
Jordbruksproduktionen styr den rumsliga organiseringen av samhället i hög grad. Människor bor nära jordbruket,
dit också merparten annan produktion är förlagd. Det rör sig om en mycket decentraliserad lokaliseringsstruktur
som delvis liknar den proto-industriella.110 Persontransporterna inom lokalsamhällena sker framförallt med
gång och cykel samt enkla motoriserade två- och trehjulingar (enkla avseende material, reservdelar, reparation
med mera) och som går på lokalt och regional producerat biobränsle eller el.111 Högkapacitetskollektivtrafik
finns framförallt i storstäder och större städer (det gäller till största del infrastruktur som redan finns på plats),
men är betydligt nedskalad jämfört med 2015, och i vissa mindre städer och orter är den i stort sett helt nedlagd.
En viktig förklaring till detta är att denna typ av kollektivtrafik är beroende av ”massdestinationer”, som stora
fabriker och produktionsanläggningar, vilket inte motsvarar den aktuella rumsliga organisationen.112 Småskalig
kollektivtrafik (paratransit), i form av två och trehjulingar (tuk-tuk, rickshaws) är dock vanligt förekommande.113
Långväga kollektivtrafikservice är även den mycket begränsad. Denna service använder samma infrastruktur
och trafikering som godstransporterna.114

Boende och bebyggelse
Dominerande bebyggelsestrukturer
Användning av äldre strukturer och byggnadsbestånd är en viktig förutsättning. Utflyttning från städerna har
resulterat i att man behövt riva hus på vissa ställen (för att ge plats åt odling, produktion etc i befintliga tätorter)
och bygga nytt på andra ställen. I lägen med god tillgång på produktiv jordbruksmark och dricksvatten kan det
107 FN:s prognoser högvariant, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population
Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241.
108 Telefonintervju med Jan Amcoff, docent i Kulturgeografi vid Uppsala universitet, 15 juni 2015
109 SCB (2015) Sveriges befolkning ökar - men inte i hela landet, artikel nr. 2015:80 publicerad: 2015-01-08 .
110 Ogilvie, S., & Cerman, M. (1996). European proto-industrialization: an introductory handbook. Cambridge: Cambridge University Press.
111 Jfr De Vries, I. D. och Jenman, D. B. (2006, July). The potential of electric bicycles to provide low cost transport, mobility and economic
empowerment in South Africa. In Proceedings of the 25th Southern African Transport Conference (SATC 2006) (Vol. 10).,
Posada, F., Kamakate, F. och Bandivadekar, A. (2011). Sustainable Management of Two-and Three-Wheelers in Asia. The International
Council on Clean Transportation, 2011-13.
112 Se t ex Pooley, C. G. och Turnbull, J. (2000). Modal choice and modal change: the journey to work in Britain since 1890. Journal of
Transport Geography, 8(1), 11-24.
113 Jfr Cervero, R. (1997). Paratransit in America: Redefining mass transportation. Greenwood Publishing Group.
114 Jfr Pooley, C. G. och Turnbull, J. (2000). Modal choice and modal change: the journey to work in Britain since 1890. Journal of Transport
Geography, 8(1), 11-24.
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rentav vara högt tryck på bostäder. En utflyttning har också gått från stadskärnor till kringliggande förorter
där tidigare bilrelaterade ytor (parkeringsytor, delar av motorvägar och dess omgivningar) kunnat ställas
om till odlingsytor och ytor för energiproduktion. Den nyproduktion av bebyggelse som sker är till stor del
decentraliserad i form av bioregioner115 , det vill säga avgränsade regioner som har förmåga till självförsörjning,
men förutsättningar för uthålligt nyttjande av naturresurser genom närheten till naturtillgångarna och därmed
medvetenheten kring förvaltning av desamma.
Bebyggelsen utgör mindre entiteter med lägre densitet, med mycket utrymme för att på olika sätt kunna realisera
självförsörjningen av mat, material, energi, etc116. Produktiv mark för odling i bostadsnära lägen är viktigt och
styrs i lokal planering och distribuering. Bebyggelsens organisation styrs även utifrån lokala transportbehov och
de dominerande transportmedlen.

Användning av byggnader
Man bor förhållandevis glest i mindre byenheter, men kan bo flera i samma hushåll/byggnadsenhet på relativt
stora boendeytor för större hushåll och olika funktioner samlade i olika typer av byggnader. Småskaliga
lösningar för uppvärmning och el innebär dock även viss flexibilitet (exempelvis begränsning i ytanvändning
över årstiderna och mellan olika funktioner). Standarden har sjunkit avseende exempelvis termisk komfort
och moderniteter i hemmet, samtidigt spenderar man mer tid utomhus och i rörelse vilket innebär goda
hälsomässiga förhållanden totalt sett. Med en liten formell offentlig sektor är det vanligt med mer flexibla
publika miljöer som kan anpassas efter fluktuationer i lokala förutsättningar och behov/kompetens.

Ägande och förvaltning
Då de lokala/regionala enheterna är självorganiserade kan de te sig relativt olika. Både privat och delat ägande
förekommer, där stor variation finns mellan olika delar av landet och mellan regioner där vissa bebyggelsekluster/
byar förvaltas gemensamt, medan det på andra håll råder en mer hierarkisk struktur och i ytterligare andra
kontexter en mer öppen styrning. Organisationen av bebyggelsen sker dock ofta i form av ekobyar och urbana
byar117 med en stark sammanhållning inom gruppen. Utbyte och migration mellan olika byar/regioner sker,
men en svårighet finns i att etablera/köpa in sig i nya andelar.
I strukturer som förvaltas gemensamt är andelar i både mark och bebyggelse en förutsättning för att få bruka
marken, som förvaltas som allmänningar/commons118 där beskattning och ansvar för förvaltning sker utifrån
andel. Ett återinförande av tegar har skett i vissa enheter, där tegarna lottas och cirkuleras med jämna
mellanrum för att undvika att mer eller mindre fördelaktig mark tillfaller samma hushåll kontinuerligt. Boendet
kan även det förvaltas gemensamt som en allmänning i sig, utifrån principer av andelsboende, eller privat
ägande av småhus som ingår i system för gemensam förvaltning av omkringliggande infrastruktur119. I andra
områden med en mer hierarkisk struktur är markägande en viktig maktfråga och familjeband eller strategiska
allianser snarare än gemensamt förvaltande styr vem som får tillgång till markresurser och bebyggelse.
Mer av underhållsbehovet i bebyggelsen sker av privatpersoner, genom gemensamma insatser för allmänningen.
Byggande sker till stor del i ”sweat equity”, det vill säga insats av arbetstid, som del av lokala allmänningen
eller inom hushållet. Samtidigt finns också privata lokala företag som erbjuder reparationstjänster, etc. Det
industrialiserade, storskaliga byggandet är i det närmaste borta. Kompetensutveckling och återlärande av
byggtekniker och materialanvändning som baseras på självbyggeri/självunderhåll, exempelvis trä, ler- och
halmbyggnad beroende på geografisk lokalisering (tillgång till olika typer av billiga och tillgängliga lokala
byggmaterial).

115 McGinnis (ed). (1999). Bioregionalism. Routledge
116 Se diskussion i Xue, J (2014). Is eco-village/urban village the future of a degrowth society? An urban planner´s perspective. Ecological
Economics, 105, pp. 130-138.
117 Homs. (2007). Localism and the city: the example of ”urban village”. Int Journal of Incl. Democracy 3 (1).
118 Ostrom, E. (1990). Governing the commons : the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
119 Bystrukturerna kan även liknas vid tidiga fiskelägen, där husens placering utifrån lokala klimatförutsättningar och lika grund avseende
uppsikt över hamnen skapade små allmänningar mellan husen som kunde nyttjas av alla till egen kompletterande verksamhet och matproduktion.
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Tekniknivån och komplexiteten hos tekniken i byggnaderna har sjunkit betydligt, dels på grund av att de
boende själva i högre utsträckning måste sköta underhåll och drift, och på grund av begränsad tillgång till
högteknologiska installationer och energi. Men en annan viktig orsak är ”conviviality” i byggandet som är starkt,
där man sökt sig till hantverk och småskaliga byggnationer för att bygga gemenskap, kunskapsöverföring och
personlig fortbildning120.

Resursanvändning
Byggnadsmaterial är tidsintensiva snarare än kostsamma. Produktion av byggmaterial sker i första hand
lokalt och tillhandahålls av lokala företag i den lokala valutan, eller fås genom egen produktion utifrån de
naturresurser som finns till hands. Taktila material som halm och lera, som kräver kunskap och hantverk,
dominerar i självbyggeri av ny bebyggelse. Tillgång till mer avancerade och förädlade material är begränsat,
även om regionala skillnader finns. Detta bidrar också till att bebyggelsen i stor utsträckning består av mindre
och enklare byggnader (såsom småhus och flerbostadshus om max två-tre våningar). Utnyttjande av passiva
designtekniker för exempelvis tillvaratagande av värme, ventilation och maximering av solljus är utbrett.
Infrastruktursystemen är små och lokala, med en hög andel recirkulation av näringsämnen från matavfall och
avlopp samt exempelvis egna dricksvattenbrunnar.

120 Se exempelvis forum för självhushållning och delande av kunskap såsom www.alternativ.nu
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Scenario: Automatisering för livskvalitet
Utvecklingen fram till 2050
Den globala utvecklingen121 slår in på en mer hållbar väg, vilket innebär en utveckling som tar hänsyn till
planetära gränser. Förvaltningen av globala allmänningar förbättras, och underlättas av allt effektivare och ofta
teknikunderstödda samarbeten och samverkan mellan lokala, nationella och internationella organisationer
och institutioner, den privata sektorn och det civila samhället. I nuvarande höginkomstländer skiftas fokus
från ekonomisk tillväxt till starkare betoning på mänskligt välbefinnande. Detta innebär en något långsammare
ekonomisk tillväxt på längre sikt med mer fokus på grön tillväxt och grön ekonomi. Ojämlikheter minskar, både
mellan och inom länder. Investeringar i miljöteknik och förändringar i skattestrukturer leder till förbättrad
resurseffektivitet, minskar den totala energi- och resursanvändning och förbättrar miljöförhållanden. Ökade
investeringar och ekonomiska incitament gör förnybar energi mer attraktiv. Konsumtionen är inriktad mot
låg resurs- och energiintensitet. Utsläppsminskningarna går därför smidigt, och behovet av anpassning till ett
ändrat klimat blir effektivare, men också mindre omfattande, än förväntat. Investeringar i utbildning och hälsa
påskyndar en demografisk utveckling som leder till en relativt låg befolkningsmängd. Industrialiserade länder
stödjer utvecklingsländer i deras utveckling, bland annat genom att ge tillgång till mänskliga och ekonomiska
resurser och ny teknik. Globalt sett har medeltemperaturen under perioden fram till 2035 ökat med mellan
0,3°C och 0,7°C (jämfört med 1986-2005)122. Men på grund av en strikt begränsning av utsläpp av växthusgaser
kan den globala uppvärmningen hållas under 2°C över förindustriella temperaturer123. P

121 Den kvalitativa beskrivningeni detta stycke är helt baserad på IPCC:s socioekonomiska scenario SSP1: Sustainability -Taking the green
road, O’Neill, B.C. m.fl., The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century. Global
Environ. Change (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004
122 IPCC (2014), s. 58
123 Scenario RCP2.6, IPCC, (2014), s. 56-57
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rognoser pekar på att ökningen blir 0,4-1,6°C åren 2046-2065124, för att år 2100 hamna på en ökning med
mellan 0.3 och 1.7°C jämfört med 1986-2005)125. År 2100 är utsläppen av växthusgaser negativa (nettoutsläpp).
I Sverige blev insikten om tillräcklighet alltmer tydlig efter 2015. Den ekonomiska tillväxten i Sverige ledde
till en förbättring av livskvalitet, men bara upp till en viss punkt, därefter ledde den ekonomiska tillväxten till
försämrad livskvalitet126. En politisk ideologi, inspirerad av John Maynard Keynes, som går ut på att produktionen
redan är mer än tillräcklig för att upprätthålla vad människor i Sverige behöver för att ha ett bra liv och att vi
därmed kan sluta att jobba så mycket, spred sig då i samhället127. Samtidigt skedde, och sker, en allt snabbare
teknikutveckling i samhället och ökad användning av effektiv robotteknik gör att mänsklig arbetskraft ersätts.
Under en övergångsperiod brottades samhället med arbetslöshetsproblem inom många sektorer, men också
med frågan hur intäkter från robotiseringen skulle fördelas samt hur människor skulle använda all sin nyvunna
tid på ett meningsfullt sätt. Så småningom ansågs produktionsförmågan och de totala resurserna i det svenska
samhället räcka för allas rimliga behov och utmaningen ligger istället på att fördela resurserna mer jämnt128.

Läget i Sverige år 2050
Teknikutvecklingen har lett till att stora delar av produktionen har automatiserats och robotiserats. Människor
har kunnat växla in dessa produktivitetsvinster i minskad arbetstid.129 Tillräcklighet präglar människors liv
snarare än den tidigare jakten på materiell status. Även arbetet i hemmen har till viss del digitaliserats och
automatiserats vilket sammantaget lett till att människor fått mer fri tid130. Politiken har infört nya och mer
kraftfulla styrmedel för att göra verklighet av politiska mål och minskat lönearbete. Staten har en samordnande
roll, men en del av den politiska styrningen är överflyttad till den regionala nivån. Befolkningen är koncentrerad
till både mellanstora och stora städer. Många finns i södra halvan av Sverige, men befolkningen i de norra
delarna har även ökat i de större städerna. En anledning till spridningen är att en mindre del av människors tid
är bunden till försörjning och därmed ges det ökade möjligheter att bo där det upplevs ge mest livskvalitet.
Digitalisering och automatisering ses som möjliggörare för minskad arbetstid. Digital kommunikation mellan
inte bara människor och organisationer, utan även saker är en självklarhet. Allt, och så gott som alla, är
uppkopplade. I samhället finns en politisk majoritet för minskad konsumtion och minskat lönearbete. Detta
nya synsätt har drivits på av en bred folkrörelse som väckt opinion både med hänsyn till planetära gränser och
till frågor om livskvalitet och hälsa.

Energi
Globalt har en minskning av beroendet på fossila bränslen skett och det finns incitament till att investera i
förnybar energi. Därför importeras inga fossila bränslen. Det saknas också en stark aktör för att upprätthålla
kärnkraften.
Den totala energitillförseln uppgår till 248 TWh., vilket innebär en 41-procentig minskning jämfört med 2013
(se tabell i bilaga 1). Regionerna har investerat i energiområdet, framför allt i el, för att stödja automatiseringen.
Energislagen varierar mellan olika regioner. I kustområden och i fjällkedjan finns vindkraft, i inlandet finns
vattenkraft och solenergi. De norra regionerna har ett överskott av el från vattenkraft och kan exportera till
andra regioner. Eftersom resten av världen gått över till fossilfritt, finns också möjlighet till import/export
av energi utanför Sverige. Andelen el från sol, vind och vatten är högre än andelen biobränslen. Avfall och
restprodukter som inte återvinns används för uppvärmning. Fjärrvärmesystemet är väl utbyggt i mellanstora
och stora städer.
124 IPCC, 2014, s. 60
125 Ibid.
126 ”Threshold Hypothesis” ”for every society there seems to be a period in which economic growth (as conventionally measured) brings
about an improvement in the quality of life, but only up to a point -- the threshold point -- beyond which, if there is more economic growth,
quality of life may begin to deteriorate. Manfred Max-Neef (1995) Economic growth and quality of life” a threshold hypothesis, Ecological
Economics 15 115-118.
127 Baserat på Christer Sanne: Keynes barnbarn, en bättre framtid med arbete och välfärd.
128 Ibid.
129 Se Sanne, C. (2010) Keynes barnbarn: en bättre framtid med arbete och välfärd. (2., rev. uppl.) Stockholm: Formas.
130 Stiftelsen för Strategisk Forskning, 2014. Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige. http://www.stratresearch.
se/Documents/Folder.pdf
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Tekniken är viktig för att minska arbetstiden samtidigt som välfärden maximeras. Tillverkningsprocesser
har automatiserats i hög utsträckning, så väldigt få människor jobbar med tillverkning. Informations- och
kommunikationsteknologi är viktig, men fokus är nu helt och hållet på mjukvaruutveckling medan hårdvaran
sällan byts ut.
Bakom idéer om hållbar automatisering som en strategi för hållbar utveckling finns tankar om att arbete
inte är en mänsklig rättighet, utan snarare en skyldighet och plikt som inte är önskvärd, och som alltfler vill
bli fria från131. Istället för att se robotar och automatisering som ett hot mot arbete, ses de som ett hopp.
Diskussionerna har tagit ett steg tillbaka från tron på arbetet och fokuserar istället på frihet, meningsfull
sysselsättning och rätten att göra vad man vill132. I linje med denna tanke utformas nödvändiga aktiviteter, som
inte kan utföras av robotar, så angenämt att de i stället blir mer som spel/lek som inte skiljer sig från andra
lustfyllda fritidssysselsättningar förutom att de råkar ge användbara slutprodukter eller tjänster133. Tekniken
anammas och blir allt mer integrerad i människornas vardag, och till och med i människorna134.
Ekosystemens underhållstjänster är fortfarande livsnödvändiga men är inte direkt påtagliga eller högt värderade.
Varuproduktion, matproduktion och avfallshantering är automatiserad och få medborgare har kunskap om hur
den går till eller hur mat odlas135. Detta innebär att människor är mindre sammanlänkade och inbäddade i
ekosystemen och försörjningssystem136. Eftersom människor är lediga mycket spenderar de stor del av sin tid
nära hemmen. Där vill de uppleva grönska och skönhet, och även om den byggda miljön är tät och koncentrerad,
finns det gott om parker och lekplatser.

Planering och styrning
Tekniska innovationer har en central ställning och uppmärksammas mycket i samhällsdebatten i stort och i
politiken. Automatisering ses både av beslutsfattare och befolkning som möjliggörare för minskad arbetstid och
att tillgodose människors önskan om mer och bättre fritid. Därmed finns också ett brett stöd för en politik som
riktat sig mot detta. Automatiseringen ses också som viktig för att hävda sig i den internationella konkurrensen,
då hela ekonomin påverkas av att färre är i arbete.
Regionala förutsättningar och näringsstruktur påverkar välfärdspolitik och näringspolitik och orsakar skillnader
mellan regioner avseende produktionsmöjligheter och skatteintäkter från produktionen. Statens roll är i
huvudsak samordnande och förvaltande för att säkerställa innovation och tillämpning av tekniska möjligheter
på ett sätt som inte skapar ohållbara skillnader mellan regioner. Det betyder att staten har befogenhet att
reglera i de fall en region i alltför hög grad missgynnas relativt regioner som gynnas. Skälen för detta är att
undvika omlokalisering och urbaniseringseffekter av minskat antal arbetstillfällen.
Regleringen av välfärden sker i högre grad på den regionala nivån då automatiseringens möjligheter och
samhällets samordning skall anpassas till specifika spatiala och sociala kontexter. Regionala variationer av till
exempel välfärdssystem finns, eftersom välfärden tolkas mer utifrån regionala önskemål och förutsättningar,
där exempelvis social välfärd och tillgång till kultur prioriteras i glesbygdsområden, medan storstadsområden
satsar på välfärdssystemens tillgänglighet och åtgärder för att minska segregationen.
I regionerna utgör parlament med direktvalda ledamöter högsta beslutande organ. Staten arbetar nära ihop
med regionerna och olika typer av marknadsaktörer (teknikutvecklare och innovatörer) för att kontinuerligt
utforska automatiseringens möjligheter för olika delar av samhället och utforma incitamentsstrukturer som
kan stimulera en fortsatt innovation och automatisering inom planetens gränser. Den nationella och regionala
politiken handlar också om att på olika sätt stimulera människor till att bejaka automatiseringens möjligheter.

131 Ringensson, T. (2014). The foundation upon which society is built? - Socio-economic sustainability regarding jobs and income in municipal planning, now and beyond economic growth, master thesis; TRITA-FMS-EX-2014:10.
132 Paulsen, R. (2010). Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin. Gleerups, Malmö; Lafargue, P. 1883. The Right to be Lazy.
133 Black, B. (1985). The Abolition of Work. The Abolition of Work and Other Essays.
134 The future of the self-image of the human being in the Age of Transhumanism, Neurotechnology and Global Transition Benedikter m.fl,
Futures, (2010), Vol.42(10), pp.1102-1109
135 Se till exempel Sundkvist, Å., Milestad, R. och Jansson, A-M. (2005). On the importance of tightening feedback loops for sustainable
development of food systems. Food policy, 30: 224-239 och
136 Till exempel disembeddeddness enligt Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity in association with
Blackwell.
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När det gäller rättvisa har alla medborgare rätt till en viss grundtrygghet. Större socioekonomiska variationer
accepteras mellan människor och regioner - eftersom automatiseringens möjligheter sannolikt kommer se
olika ut i olika delar av landet. Rättvisa handlar om vars och ens rätt till en ekonomisk grundtrygghet samt att
det ska vara demokratiska och transparenta beslutsprocesser där fler medlemmar av allmänheten kan vara
delaktiga och där genomslaget av automatiseringen på individens nivå är tydlig.

Delaktighet och maktrelationer
Teknikutvecklare, forskare och näringslivsaktörer har en viktig roll, med särskilt fokus på de som utvecklar
och levererar teknik- och kunskapslösningar som möjliggör automatiseringen. Dessa aktörer finns både på
den nationella och internationella arenan. Det kan finnas vissa drag av neokorporativism,137 men med ett
kraftigt ökat inflytande av allmänheten då de har mer tid att engagera sig i samhällsutvecklingen och politiken.
Människor, i rollen som användare av smarta system, har direkt inflytande på systemet digitalt – i en slags digital
direktdemokrati.138 Dock kan det uppstå en teknokratisk elit bestående av de som utvecklar och kontrollerar de
digitala styrsystemen men medborgarna kan ta egna initiativ inom systemets ramar.

Det ekonomiska systemet
Automatiseringen har inneburit att aktiviteten i ekonomin är relativt hög trots lågt förvärvsarbete. Samtidigt
har hållbarhetsmålen inneburit kraftigt ökad resurseffektivitet. Tillgången till energi är relativt god även om
den är begränsad vilket gör att det finns behov av prioriteringar. Energi till produktion av grundläggande behov
såsom livsmedel prioriteras. Som ett led i en anpassning till minskad energianvändning har resurseffektivitet
prioriterats upp och energiintensiva råvaror som behövs för maskiner och robotar har strikta återvinningskrav
på sig.Den höga graden av robotisering ledde under en övergångsperiod till ökad resursanvändning. För att
hantera detta har det varit nödvändigt att utforma robotarna så att deras delar enkelt kan återanvändas och
återvinnas. Robotindustrin inklusive service av robotar är en viktig och stor bransch inom näringslivet.
Trots att automatiseringens produktivitet tagits ut i form av minskad normalarbetstid har reallönerna minskat.
Främsta orsaken är att priset på råvaror ökat vilket lett till generellt högre priser på varor139. Även tjänster
är dyrare då normalarbetstiden sänkts. Priset på energi har ökat eftersom automatiseringen innebär hög
efterfrågan på energi. Priset på råvaror från markanvändning såsom livsmedel och skogsråvara har också ökat
i pris. Automatiseringen har inneburit att maskiner för produktion kan ha blivit en mindre trång resurs medan
ägandet av råvaror för produktion är den begränsande faktorn för hur mycket som kan produceras.
De tjänster som inte kan ersättas av maskiner såsom delar av vård, omsorg och utbildning har ökat sin andel
av sysselsättningen då den materiella produktionen i stor utsträckning görs av maskiner och robotar, då dessa
system har gjorts relativt autonoma. Samtidigt har automatiseringen skapat möjligheter som lett till att nya jobb
kopplade till automatiseringen växt fram. Drift och underhåll av maskiner är ett exempel, liksom innovation.
Den arbetstid som frigjorts av automatiseringen har med säkerhet lett till att nya aktiviteter och verksamheter
uppstått som idag är omöjliga att förutsäga140.
Regionala myndigheter reglerar produktionen för att säkerställa att de miljömässiga och sociala målen nås.
För att nå de sociala hållbarhetsmålen är samhällets mekanismer anpassade för att allokera resurser rättvist.
En åtgärd för att undvika ökade förmögenhets- och inkomstskillnader är att det produktiva kapitalet (tekniken,
maskinerna) är fördelat så att inte ett fåtal personer kontrollerar en alltför stor del av produktionen och
inkomsterna.
En annan åtgärd som införts är kraftigt progressiva skatter på inkomster från kapital eftersom det reala kapitalet
bidrar mycket mer till den automatiserade produktionen och därmed är en viktig inkomstkälla. Skatt på arbete
ger lägre intäkter till staten eftersom arbetstiden minskat och det inte varit möjligt att öka skattekvoten i
motsvarande grad. Regionaliseringen innebär en specialisering och utbyte mellan regioner. Regionen utgör en
ram för tillverkningen som industrin anpassat sig till, därför är inte industrin så storskalig och nationell.
137 Molina, O., Rhodes, M., (2002), Corporatism: The Past, Present, and Future of a Concept. Annu. Rev. Polit. Sci. 5:305-331.
138 Se The Venus Project: https://www.thevenusproject.com/en/, hämtat 2015-06-07
139 Grantham J., (2012). On the Road to Zero Growth. GMO Quarterly letter November 2012, 2-17.
140 Brynjolfsson E. och McAfee A., (2014). The Second Machine Age. W.W. Norton & Company, New York.
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Tidsanvändning, arbete och välfärd
Regionerna tar ansvar för många välfärdstjänster. Även välfärden har dock påverkats av automatiseringen.
Hälsovården är i hög grad automatiserad liksom utbildningssektorn. Även omvårdnaden har ett ökat inslag av
automatisering.
Människor har låga genomsnittliga inkomster eftersom de arbetar lite, men det finns en garanterad
grundtrygghet. Den automatiserade produktionen innebär, trots högre materialkostnader, relativt låga priser
för många grundläggande varor och tjänster eftersom den dyra mänskliga arbetskraften inte längre behövs i
samma utsträckning i produktionen av många varor och tjänster. Människor ägnar lite tid åt förvärvsarbete.
40-timmars arbetsveckor är inte längre normerande, i stället är 10-timmars arbetsveckor den nya normen. I
stort sett allt manuellt arbete och även många rutinartade administrativa arbetsuppgifter utförs av robotar
och datorer. Mänsklig arbetskraft behövs främst för avancerade administrativa uppgifter, kunskapsproduktion
och överföring samt kreativa arbeten. Eftersom många ska dela på dessa arbetsuppgifter minskar den
genomsnittliga arbetstiden radikalt.
En konkret effekt av denna minskning av tiden som ägnas åt betalt arbete är att människor har mycket mer
disponibel tid jämfört med 2000-talets första decennier, en annan att konsumtionen av såväl varor som
tjänster har minskat. Energikrävande fritidsaktiviteter (i synnerhet fritidsresor) har ändå minskat i frekvens
eftersom de på grund av den ökade tillgången till längre perioder av ledighet, och de minskade ekonomiska
resurserna, kan organiseras på andra sätt än idag. Den goda tillgången till disponibel tid innebär att fler ägnar
sig åt såväl ideellt arbete som social samvaro med familj och vänner. Detta medför också att många människor
har ett mer flexibelt förhållningssätt till tid som ägnas åt förvärvsarbete, med hjälp av lokalt förvaltade men
nationellt (och inom vissa överstatliga sammanslutningar som exempelvis EU även internationellt) accepterade
tidsbanker regleras exempelvis arbetsbelastningen under livscykeln utefter individuella behov (mer tid ägnas
åt förvärvsarbete när det finns möjlighet till det, medan man växlar ner när det till exempel finns små barn i
hushållet).141 Den radikalt minskade arbetstiden har mycket långtgående följder för hur människor organiserar
sin vardag, men också för grundläggande sociala och kulturella värderingar. Förvärvsarbetet tappar sin funktion
som normativ och moralisk måttstock för människans aktiviteter142, i stället värderas tid och aktiviteter utifrån
upplevelsevärde och kvalitet för utövaren och hennes sociala sammanhang som familj och vänner.
På grund av de begränsade ekonomiska resurserna och av miljörelaterade skäl utförs färre långväga resor med
flyg, men däremot är det vanligt med långa semestrar och även långväga, men energisnåla semesterresor.
Det faktum att människor vistas hemma i större utsträckning och har mer disponibel egen tid skapar också
förutsättningar för ett större engagemang i ideella organisationer och civilsamhällets välfärdsfunktioner stärks.
Samtidigt skapar denna flora av ideella och övriga intresseorganisationer en mångfald av plattformar där
samhällsmedlemmarna kan göra sina röster
hörda.
En ökad efterfrågan på lokala fritidsaktiviteter
(exempelvis naturupplevelser men även
egenproduktion av lokala matvaror) innebär
att upplevelseproduktionen tar större
områden i den lokala omgivningen i anspråk.
Men denna produktion sker företrädesvis
på ställen som tidigare inte använts i större
utsträckning. Produktion och distribution
av välfärdstjänster tar hjälp av ny teknik, i
synnerhet när det gäller logistiska frågor.

141 Cahn, E. (1992). Time Dollars: The New Currency That Enables Americans to Turn Their Hidden Resource-Time-Into Personal Security
& Community Renewal. Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press; Ryan-Collins, A., Stephens, L., Coote (2008). The new wealth of time: how
timebanking helps people build better public services.
142 Fuehrer, P. (2010). Om tidens värde: en sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar. Diss. Stockholm : Stockholms
universitet.
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Många människor förvärvsarbetar betydligt mindre än idag, samtidigt som betalt och obetalt arbete i större
omfattning sker hemma. Hemarbetet skapar också möjligheter att i större utsträckning ta hand om en vård av
barn/gamla och sjuka.

Konsumtionsmönster
”Smarta” produktionssystem har utvecklats som gör att produkter är mer funktionella än tidigare. ”Planerat
åldrande” av produkter är ett minne blott. De tekniska hjälpmedlen har utvecklats i användarvänlig riktning,
vilket tillsammans med den breda IT-utbildningen gjort att de allra flesta medborgare, även äldre, kan
nyttja robotar och tekniska hjälpmedel till rutinartade arbetsuppgifter även i hemmet - städning, tvättning,
trädgårdsarbete etc.
Vardagslivet genomsyras av en autonom syn på livskvalitet som inte fäster lika stor vikt vid materiella resurser
och tillgångar som idag. I stället värdesätts autonomi och oberoende som möjliggörs av en större tillgång till
disponibel egen tid.143 En annan viktig aspekt av livskvalitén är möjligheten till genuina upplevelser. Tillgång
till kvalitativt högvärdig fritid (tid fri från andra krav) upplevs som en grundläggande rättighet och värdesätts
högt.144
Forskning kring mat och hälsa har bidrag till att utveckla kost som är god, näringsrik och miljösmart. Nya
former av ”superfoods” har utvecklats – välsmakande frystorkad mat från andra länder, torkade bär och
rötter, delikata insekter samt fisk och skaldjur. I den mån människor odlar egen mat är det framförallt som en
fritidssysselsättning. Det välplanerade produktionssystemet förmår skapa god och näringsrik mat till alla till
överkomliga priser. Medborgarna lever gott och länge tack vare den goda kosten, rörelse och det varierade
och meningsfulla arbetet varvat med gott om fritid.

Hushållsformer och sociala relationer
Människor ägnar nu mer tid åt fritidsaktiviteter – idrott, självförverkligande, andlighet, naturupplevelser,
fiske, odling och har mer tid för att ta hand om sina äldre, arbeta i medborgarhus och andra ideellt drivna
verksamheter.145 Då socialt umgänge, samhällsengagemang och diskussion även utgör en viktig del i synen på
en god medborgare är de fysiska samlingsplatserna som ”torget” och ”medborgarhuset” centrala. En rad olika
värderingar och livssyner har utvecklats.
Då tekniken är inriktad på ökad livskvalitet och människors frigörelse har allt fler lagt försörjningsberoende
relationer bakom sig och styrs mer av lust och kärlek. Hushållsenheter finns i många varierade former –
ensamhushåll, såväl som kärnfamiljer och polyamorösa familjer.146

Demografi och urbanisering
Situationen globalt har förbättrats vad gäller hänsyn till miljön, och ojämlikheter mellan och inom länder har
minskat. Tack vare investeringar i hälsa och utbildning är den globala befolkningsökningen relativt låg. Det
innebär att färre migranter väljer att flytta till Sverige. Detta eftersom det är ekonomiska och demografiska
asymmetrier mellan länder som förväntas fortsätta vara orsaken till internationell migration på medellång sikt.
Den svenska befolkningen antas uppgå till cirka 10,8 miljoner invånare 2050147
Det regionala styret och möjligheten att arbeta mindre gör att människor är mer utspridda över landet, fast bor
fortfarande runt de stora och medelstora städerna. Människor väljer i hög grad boende efter lokalsamhällets
kvaliteter, inte närhet till arbete. Det har skett en viss ytterligare koncentration och nyproduktion i centrala
urbana miljöer, men det sker även nybyggnation av helt nya urbana kärnor.

143 Thompson, M., Ellis, R. och Wildavsky, A.B. (1990). Cultural theory. Boulder, Colo: Westview Press
144 Sanne, C. (2007). Keynes barnbarn: en bättre framtid med arbete och välfärd. Stockholm: Formas; Skidelsky, R., Jacob, A. och Skidelsky, E. (2012). How much is enough?: money and the good life. New York: Other Press.
145 Se The Venus Project: hämtat 2015-06-07
146 Se t ex ZEGG – Center for Experimental Cultural and Social Design: http://www.zegg.de/en/, hämtat 2015-06-07
147 FN:s prognoser lågvariant.United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population
Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. ESA/P/WP.241
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Mobilitet
Människor tillbringar mycket tid hemma och i lokalsamhället kopplat till boendet. De arbetsuppgifter de ägnar
sig åt gör det möjligt att arbeta hemma/lokalt i hög grad, vilket ytterligare minskar behovet av arbetsresor.
Många utnyttjar denna möjlighet och resfria möten såsom webbmöten är dessutom vanligt förekommande.
Det resande som sker är mer utspritt över dygnet och icke arbetsresor dominerar. När det gäller antal resor
så har det regionala och interregionala resandet minskat, medan det lokala resandet har ökat. Reslängderna
för regionala och interregionala transporter har dock ökat som en konsekvens av ökad frikoppling mellan
boendeort och arbetsort. Totalt sett har dock persontransportarbetet (i personkilometer) minskat med
omkring hälften.
I storstäderna och i större städer har trängseln i kollektivtrafiken upphört. Turtätheten är inte lika hög och mer
utspridd över dygnet såväl i storstäder som i andra städer. Kollektivtrafiken har fått en del nya resenärer. Det är
en konsekvens av att människor inte är lika tidspressade i vardagen och därmed inte behöver använda bil för
att effektivt pressa samman vardagliga aktiviteter i tid-rummet.148
Bilägandet har minskat drastiskt, men geografiska variationer förekommer. I glesa bygder är bilägandet och
bilanvändningen fortfarande hög. I urbana områden används bil mest till större inköp och transportering av
gods, samt till en del fritidsresor till mer långväga destinationer som inte trafikeras av kollektivtrafik, eller
under tidpunkter som sen kväll då turtätheten i kollektivtrafiken är låg. Det rör sig då till största delen om
anropsstyrd biltrafik som sköts av automatiserade fordon (eng. automated personal rapid transit, PRT).149Mindre
automatiserade bussar används som matartrafik till högkapacitets kollektivtrafik, där det finns ett tillräckligt
stort underlag. Även denna trafik är i vissa fall anropsstyrd, där fordonsstorlek anpassas efter antalet resenärer.
Framförallt har dock resandet med gång- och cykel ökat, inkluderat elassisterade cyklar, då de sistnämnda är
överlägsna i jämförelse med kollektivtrafiken när det gäller individanpassning avseende tidpunkt, start och
målpunkter.150 Användningen av motoriserade transporter är dock högre i storstäder och större städer som
konsekvens av större avstånd. Under vintersäsongen ökar efterfrågan på kollektivtrafik och anropsstyrd biltrafik
generellt.
Spårbunden motortrafik drivs med el från förnyelsebara källor medan den vägbaserade motortrafiken utgörs
av hybridfordon som går på el, vätgas och biobränslen. El och vätgas premieras då energieffektiviteten är
betydligt högre i jämförelse med biobränslen. En ökad automatisering i samhället generellt ställer höga krav
om energieffektivitet. Vätgas och biodrivmedel används mer i glesbygd på grund av behovet att klara större
geografiska räckvidder.151
Kraftiga styrmedel och höga priser på fossila bränslen inom EU har lett till att fossilberoende fordon har fasats ut i
hög grad. Människor i glesbygd med behov av att äga bil har fått tillgång till kraftiga subventioner (inköpspremier)
för att undvika negativa fördelningseffekter och det förekommer även stöd till distributionssystem och hybrida
tankställen i glesbygd.152 Staten ansvarar för dessa subventioner, då regionerna – med avseende på stora
variationer i befolkningstäthet – har mycket skilda förutsättningar att klara dessa åtaganden.
Det har inte gjorts särskilt mycket nyinvesteringar i transportinfrastruktur sedan 2015, men en del väginfrastruktur
för biltrafik har omvandlats till infrastruktur för cykling (inklusive infrastruktur för elassisterade cyklar), och i
viss utsträckning även för gång. Snarare dras man med problem med en överdimensionerad väginfrastruktur
för biltrafik och problem med kostnader för väghållning (drift och underhåll). En kostsam nedskalning av
väginfrastrukturen har påbörjats i flera regioner, men det utgör kontroversiella företag, inte minst i glesbygd.
148 Jfr Jarvis, H. (2005). Moving to London Time Household co-ordination and the infrastructure of everyday life. Time & Society, 14(1),
133-154.
149 Se t ex Lichtenberg, A., Guimarães, P., och Podsedkowska, H. (2010). Planning for Sustainable Mobility with Personal Rapid Transit in
Small European Cities. In Highway and Urban Environment (pp. 3-14). Springer Netherlands.
150 Jfr Shao, Z., Gordon, E., Xing, Y., Wang, Y., Handy, S., och Sperling, D. (2012). Can Electric 2-wheelers Play a Substantial Role in
Reducing C02 Emissions?. Institute of Transportation Studies, University of California, Davis.
151 Jfr van Vliet, O., van den Broek, M., Turkenburg, W., och Faaij, A. (2011). Combining hybrid cars and synthetic fuels with electricity
generation and carbon capture and storage. Energy Policy, 39(1), 248-268.
152 För en översikt kring denna problematik, se Haugen, K. (2012). Miljöbilens förutsättningar i glesa bygder: Tillgänglighet samt sociala och
ekonomiska aspekter för individer och hushåll. TRUM-Rapport 2012:01. Umeå: Transportforskningsenheten, Umeå universitet.
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Boende och bebyggelse
Dominerande bebyggelsestrukturer
Planering av bosättningskluster sker på en regional nivå och styrs till viss del av var människor vill bosätta sig.
Tidigare stadsstrukturer och befintlig bebyggelse nyttjas till viss del, inte minst genom att exempelvis tidigare
kontorsmiljöer i städer byggts om till bostäder. Viss ytterligare koncentration i centrala urbana miljöer har skett.
Ett viktigt inslag är emellertid också nybyggnation av helt nya urbana kärnor, ofta ganska omfattande i storlek,
där rationella mönster för exploatering och placering av bebyggelse tas fram efter parametriska metoder
(material- och energioptimering såväl som variabler för ljus, grönytor och sociala rörelsemönster). Motiven
till denna nybyggnation är flera. Den tekniska och digitala utvecklingen möjliggör både effektiv produktion,
optimering av design på nya sätt samt utnyttjande av mycket effektivare teknik (som vacuum-isolering) för att
exempelvis åstadkomma nollenergi-byggnader. Vidare är det enklare att bygga in sensor- och monitoringsystem
från början och slutligen var de bilbaserade bebyggelsestrukturer som fortfarande var rådande i början av
2000-talet alltför svåra att anpassa för de nya mobilitets-, produktions- och livsstilsmönster som följde av den
lägre resursanvändningen och ökade tidstillgången 153.
Med ny teknik har också tidigare obyggbara, men attraktiva platser nu potential att nyttjas (för att frigöra
yta för andra ändamål och spara naturmark), såsom bebyggelse till havs (exempelvis amfibiehus och flytande
konstruktioner som anpassas efter skiftande vattennivåer154).
I bebyggda områden är bebyggelsestrukturen relativt hög och tätbefolkad (men inte nödvändigtvis ortogonal i
rutnät, utan karaktäriseras mer av organiska former och placering), med angränsande högproduktiva grönytor
för odling både horisontellt (omslutande bebyggelsekärnor) och vertikalt (i och på bebyggelsen). Ytor för
förnybar energiproduktion är också integrerade (horisontellt eller vertikalt). Grönytor och odlingar sköts med
automatik. Fokus ligger på avancerade automatiserade system för kompletta levnadsmiljöer. Detta avser
även koncentration av service och kultur, med fri tillgång (gratis och tillgängligt för olika funktionsvariationer
genom universal design-principer155) och stor variation i utbud. Kvalitativa gröna områden för rekreation är en
prioritering i linje med en ökad andel fritid.
Tidigare värderingar om prestigeprojekt såsom stora arenor, shoppinggallerior som tillväxtmotorer är borta156.
Privatiserade ytor (såväl inne som ute) i stadsmiljöer är på ett helt annat sätt öppna, gratis och med hög
tillgänglighet för alla och med goda och många mötesplatser157. Detta i kombination med en större kulturell
mångfald skapar förändringar i hur den byggda miljön yttrar sig och används.

Användning av byggnader
Bostadsmiljöer och allmänna byggnader och platser används i högre grad och under en större del av dagen,
då mindre tid spenderas i renodlade arbetsmiljöer. Automatiserad produktion sker i helt automatiserade
byggnader, separerade från boende, samhällsliv och rekreation där de senare funktionerna istället har blivit
mer blandade. Man bor tätt, med en relativt hög standard (estetisk, värme, komfort), möjliggjord av teknologi.
Då mer tid ägnas åt exempelvis social samvaro såväl som individuell utveckling, är användningen av byggnader
och platser flexibel, kan tas i anspråk av flera olika grupper och olika aktiviteter, såväl som fungera som privata
”oaser”. Mer bebyggelse och miljöer (byggd och natur), lokaliserad även på grannskapsnivå, används för ickekommersiella aktiviteter såsom kultur, sport, spiritualitet med mera. Mer tid för engagemang i civilsamhälle
sker i nya sociala forum både digitalt och IRL. En utveckling av ”torget” som en central plats har därför skett,
med fokus på tillgänglighet i tid och rum.
Bostaden är också en viktig utgångspunkt för utökad fritid. Mycket tid spenderas hemma och i närområdet för
att skapa hemlika miljöer och sociala kontakter som kontrast till de automatiserade systemen.

153 www.thevenusproject.com
154 Mistra Urban Futures. (2010). Klimatanpassningsstrategier för Frihamnen i Göteborg.
155 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10400435.1998.10131955
156 http://www.theguardian.com/cities/2014/sep/24/manifesto-fairer-grounded-city-sustainable-transport-broadband-housing
157 Den inkluderande staden; http://urban.gu.se/mediearkiv/den-inkluderande-staden/Vision Älvstaden

39

Ägande och förvaltning
Invånarna har tillgång till, och kan övervaka förvaltningen av den byggda miljön via uppkoppling till “smarta
system” som ger överblick av beståndet, resursanvändning, nyttjandegrad och så vidare. Förvaltningen sköts i
sin tur via automatiserade system, där bebyggelsen är utrustad med elektroniska sensorer för miljöfeedback.
Sensorer känner av exempelvis underhållsbehov och renhet och systemet matchar tomma enheter med boende/
verksamheter i behov. Automatiserade system styr uppvärmning och kylning för att minska energiåtgången.158.
Parametrisk design och materialoptimering präglar byggprocesserna. Automatiserade system för produktion av
bebyggelse ser till att materialåtgång, montering och så vidare i prefabricerade moduler och element ”klickas
ihop” på plats av en radikalt minskad arbetsstyrka.

Resursanvändning
Byggnationen är mycket rationell och använder material med krav på hög hållfasthet/volym, exempelvis stål
eller nya bio-material/bio-plaster. Den höga andelen nyproduktion av byggnadsbeståndet i detta scenario har
krävt en förhållandevis stor andel av scenariots CO2-budget.

158 www.thevenusproject.com
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Scenario: Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten
Utvecklingen fram till 2050
Den globala utvecklingen159 har inte ändrats markant år 2050 jämfört med historiska mönster. Utvecklingsnivåer
och inkomstökningar är ojämnt fördelade över världen. Vissa länder gör relativt goda framsteg ekonomiskt,
medan det går sämre för andra. I de flesta länder råder dock politisk stabilitet. Det finns en någorlunda fungerande
global marknad. Både globala institutioner och nationella arbetar långsamt mot hållbar utveckling, vilket gör
att de globala hållbarhetsmålen fortfarande inte har uppnåtts år 2050. Men det sker ständiga små förbättringar
vad gäller människors hälsa och välbefinnande. Den tekniska utvecklingen har varit snabb, men den har inte
åstadkommit några genomgripande innovationer. De ekologiska systemen är fortfarande i riskzonen, och de
planetära gränserna har i vissa fall överskridits. Risken för skadliga effekter på ekosystem och mänskliga system
är stor även efter 2050. Det sker dock förbättringar även på miljösidan, till exempel är resurs- och energianvändning effektivare och förbättras ständigt i långsam takt. Även beroendet av fossila bränslen har minskat
långsamt, men det finns inga tydliga incitament att inte använda okonventionella fossila resurser. Den globala
befolkningstillväxten är måttlig och når sin topp vid sekelskiftet för att sedan plana ut. Befolkningstillväxten
och inkomstskillnaderna gör att många samhällen är skiktade med begränsad social sammanhållning. Många
utmaningar för att minska sårbarheter för klimat- och miljöförändringar och social hållbarhet kvarstår och hindrar
en omställning till en hållbar utveckling globalt. Globalt sett har medeltemperaturen under perioden fram till
2035 ökat med mellan 0,3°C och 0,7°C (jämfört med 1986-2005)160. Eftersom omställningen till fossilfritt går
så långsamt så avtar temperaturökningen också långsamt. Prognoser pekar på att ökningen blir 0,8-1,8°C åren
2046-2065161, för att år 2081-2100 hamna på 1,4-3,1°C162 ökning (jämfört med 1986-2005). Många människor
upplever vattenbrist och påverkas av översvämningar.
159 Baserat på IPCC:s socioekonomiska scenario SSP 2: Middle of the road; O’Neill, B.C., et al., The roads ahead: Narratives for shared
socioeconomic pathways describing world futures in the 21st century. Global Environ. Change (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004
160 IPCC (2014), s. 58
161 Scenario RCP6.0, IPCC, (2014), s. 60
162 IPCC (2014), s. 60.
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I Sverige har det under första halvan av seklet stått alltmer klart bland beslutsfattare att det linjära tillväxtmönstret
som utvecklats sedan den industriella revolutionen, som går ut på att utvinna, producera, konsumera och
kassera, är byggt på ohållbar grund. Insikter i Sverige och EU, bland annat genom Programmet för ett avfallsfritt
Europa (COM 2014 398), om att resurser är begränsade, kostsamma att utvinna och transportera, påverkar
människors hälsa och hotar Europas konkurrenskraft, har drivit fram en stringent lagstiftning som främjar en
kretsloppsinriktad ekonomi, och bygger på återanvändning och cirkulering av material163..

Läget i Sverige år 2050
Sverige har gått före många länder vad gäller styrning mot hållbar utveckling och kan se fram emot en ökad
exportmarknad i takt med att resten av världen ställer om. Den cirkulära ekonomin innebär att avfall inte längre
existerar som begrepp. De produkter som används i Sverige är utformade och optimerade för att demonteras
och återanvändas. Återvinning sker bara när det inte längre är möjligt att återanvända, eftersom stora mängder
energi och arbete anses gå förlorade vid återvinning. Förbrukningsvaror består av biologiska ingredienser eller
näringsämnen som säkert kan återföras i kretsloppet. Långlivade produkter, eller deras komponenter, går alltid
att återanvända164. Ekonomin baseras i större utsträckning på tjänstekonsumtion än materiell konsumtion som
inte är så resurs- och energiintensiv. Konsumtion av välfärdstjänster, kultur och naturupplevelser har kommit att
prioriteras högt då den materiella konsumtionen är mer begränsad. För att med minimal energiinsats skapa en
effektiv cirkulär ekonomi har teknikutvecklingen präglats av intelligent design av produkter, rätt dimensionering,
och design för bland annat produkter som är lätta att spåra, reparera och uppgradera. Staten har en stark roll,
och är en viktig garant för att skapa förutsättningar och incitament för en effektiv resursanvändning, vilket ses
som nödvändigt för framtida välfärd och utvecklingsmöjligheter.
Politiken har inriktats på effektiva, storskaliga lösningar för att premiera hållbar design och innovation, tt minska
uttaget och användningen av råvaror och material och att påverka människors konsumtionsmönster och livsstil.
Industrin har ställt om i enlighet med detta och lyckas minska behovet av insatsvaror radikalt165, vilket också
innebär betydande kostnadsbesparingar. Sverige är kraftigt urbaniserat. Befolkning och ekonomisk aktivitet är
koncentrerad till större städer och storstäder med ett regionalt omland.
En central utgångspunkt för samhället är också att en hållbar utveckling förutsätter ett väl utbyggt välfärdsystem.
Välfärden organiseras och finansieras via staten, och det finns ett mycket starkt skyddsnät. Välfärdssystemet har
utgjort en grundförutsättning i övergången till ett resurseffektivt samhälle. Ekonomisk tillväxt är inte längre ett
mål för politiken och BNP-måttet har ersatts av andra mått och indikatorer på en hållbar ekonomisk utveckling.
Viktiga indikatorer är effektiv resurshushållning och produktion av social välfärd. Inriktningen mot en cirkulär
ekonomi, vars mål i slutändan bland annat är att bygga på förnybar energi166, innebär att varken fossila bränslen
eller kärnkraft används. Den totala energitillförseln uppgår till 295 TWh, vilket innebär en 30 procent minskning
jämfört med 2013 (se tabell i bilaga 1). Staten har investerat i storskaliga lösningar på energiområdet för
att se till att alla får tillgång till tillförlitlig energi. Till exempel finns stora vindkraftsparker, både till lands
och till havs. Vattenkraft utgör också en stor energikälla och har byggts ut något. Andelen el från sol är hög.
Satsningen på biobränslen är mindre, men biomassa från exempelvis alger används i högre utsträckning tack
vare innovationsstöd och upphandlingar. Effektiviseringar har gjort att energiförluster i elnätet minskat och
lösningar för att ta vara på det mesta av spillvärmen har utvecklats.
Bakom idéerna om en cirkulär ekonomi och en stark välfärd ligger idéer om att den energi och de resurser som
finns är tillräckligt för att försörja oss alla, det gäller bara att använda resurserna smart, långsiktigt och bygga ut
den förnybara energin. Långsiktighet i utnyttjandet ses som viktigt, och framtida generationers möjligheter till
att använda ekosystemtjänster och möjlighet till välfärd vägs in i beslut. Naturen och ekosystemen ses som en
integrerad del av den cirkulära ekonomin.
163 Från Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the regions. Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe /COM/2014/0398 final/2/
164 Stycket baserat på ”Towards the Circular Economy, Economic and business rationale for an accelerated transition”. The Ellen MacArthur Foundation. http://www.ellenmacarthurfoundation.org/ samt ”Gärna tillväxt – men inte på planetens bekostnad” av Tovatt, L., DN
Debatt 2014-11-23
165 Macroeconomic modelling of sustainable development and the links between the economy
166 Ellen MacArthur Foundation The circular model an overview (Publicerat 2013-07-08, hämtat 2015-09-15) http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/circular-economy/the-circular-model-an-overview
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Ekosystemtjänster är viktiga komponenter i systemet för att cirkulera kol och kväve, därför stöds och upprätthålls
ekosystemtjänster aktivt. Resiliens och långsiktighet i användning av ekosystem prioriteras. I städerna är
marken intensivt utnyttjad, och de ekosystem som ingår i cirkulationsprocessen kan ligga på långt avstånd från
invånarna. Landsbygden är glest befolkad men intensivt nyttjad och förser befolkningen i städerna med varor
och ekosystemtjänster. Stora områden har avsatts som naturreservat och kolinlagrings- reservat167. Människor
uppskattar det öppna landskapet, den orörda naturen och naturupplevelser utanför städerna.

Planering och styrning
Staten – det vill säga nationell regering och riksdag – fattar majoriteten av besluten runt samhällets styrning.
Staten styr genom lagar och förordningar samt en bred flora av politiska mål och styrmedel, vilka utformas
med en tydlig idé om att resurseffektivitet som en del i och en grön och cirkulär ekonomi är nyckeln till ett
både framgångsrikt och rättvist samhälle. För att ekonomin ska hållas inom de planetära gränserna har ändliga
resurser gjorts alltmer kostsamma och därmed mindre använda. Samhällets välfärd är i hög grad beroende av
en välfungerande industripolitik inom resurseffektiva tekniker och know-how. 168
Genom en cirkulär ekonomi är målet att både bidra till en hållbar utveckling och få en stark statskassa som
ger ett stort utrymme att finansiera välfärdstjänster inom till exempel skola, vård och omsorg såväl som
FoU inom prioriterade områden. Överlag märks ett ökat fokus på ekosystemtjänster och fördelning, då den
cirkulära modellen beskattar dessa resurser i högre grad. Modeller för att förena nyttan av ekosystemtjänster
med den ekonomiska marknaden har utvecklats och används169. Cirkulariteten främjas genom styrmedel som
skapar incitament för främst återanvändning i både produktions- och användarled, och som ökar spårbarhet
och därmed potentialen för återvinning och återanvändning. Staten bedriver också en aktiv forsknings- och
innovationspolitik inom prioriterade områden.
Ett rättvist samhälle uppnås genom en aktiv omfördelningspolitik med fokus på att utjämna skillnader i
tillgång på ekonomiska resurser (utjämning av inkomstskillnader). Fördelningsprincipen har tydliga drag av en
klassisk socialdemokratisk välfärdsregim där staten har en central och stark roll och där det finns generella
välfärdssystem som alla medborgare har rätt till. 170.

Delaktighet och maktrelationer
Representativ demokrati råder. Medborgare deltar i demokratiska val som omfattar både lokal, regional,
nationell och EU-nivå. Heltids- och fritidspolitiker arbetar med beslutsfattande och styrning, men politiskt
arbete är inget som gemene medborgare deltar i i det vardagliga livet. En viktig uppgift för staten är att bevaka
välfärdssystemet och fördela välfärdsresurser.
Maktrelationer medborgare emellan liknar de som fanns 2015 – resurs- och tjänstetillgång styrs i hög grad av
betalningsförmåga. Dock har företagens och statens makt förstärkts visavi enskilda medborgare. Överlag har
utvecklingen gått från ”köparnas marknad” till ”producenternas marknad”, då det är företagen som äger och
kontrollerar de resurser som används i produktionen.
Andra aktörer som också påverkar den politiska agendan i hög grad är företag och sektorer som är viktiga för
den cirkulära ekonomin, till exempel aktörer som levererar logistik-, statistik- och kunskapslösningar. Styrmedel
utformas för att gynna framväxten av företag som kan driva omställningen. Ofta är dessa aktörer storskaliga och
har kapacitet att samordna återanvändning och återvinning över hela nationen med mera.

167 Föreslaget av t.ex. Janken Myrdal i Framtiden om femtio år, Institutet för framtidsstudier
168 Jmfr. ecological modernization och t.ex. Jänicke, M., (2008). Ecological modernization: new perspectives. Journal of cleaner production
16, 557-565.
169 Till exempel Nordiska Ministerrådet, (2009). Payment for and management of ecosystem services. Issues and options for the Nordic
context.
170 Esping-Andersen, G., (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press.
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Det ekonomiska systemet
Ekonomin är en blandekonomi där vissa uppgifter organiseras av det offentliga och andra uppgifter har
privata, kooperativa eller sociala företag som utförare. Styrning mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi
har lett till god tillgång till materiella resurser trots kraftigt minskade resursuttag - jämfört med om samma
resursuttagsminskning skett utan intelligent cirkulär design. Produktionsnivån (BNP) är likaså hög i förhållande
till resursanvändningen.
För att nå målen om minskade koldioxidutsläpp (max 2 ton per capita) och en halvering av markanvändning per
capita har olika typer av juridiska och ekonomiska styrmedel använts. Styrningen har lett till ett teknikskifte
bort från fossilbaserad teknik vilket lett till minskad efterfrågan på fossila bränslen, vilket i sin tur dämpat
prisutvecklingen. Spot-priset på el är högre än 2015, men genom att energisystemet delvis är distribuerat,
det vill säga att hushållen producerar en del egen energi, har människor ändå tillgång till el för grundläggande
hushållsbehov. Den el som hushållet inte konsumerar säljs vidare till nätleverantörer. Industrin producerar
också egen energi vilket håller nere deras egna kostnader.
Priset på råvaror från markanvändning såsom livsmedel och skogsråvara har ökat i pris och utgör en större
andel av hushållets budget. Detta beror bland annat på att externa effekter av markanvändning och råvaruuttag
internaliseras vilket leder till att priset ökar (allt annat lika). Arbetsintensiv produktion är billig relativt energi-,
material- och kapitalintensiv produktion. Tjänstesektorn är därför stor relativt tillverkningen. En stor del av
tillverkningsindustrin arbetar med att möjliggöra återanvändning och återvinning vilket skapat många nya
jobb171.
På grund av att externa kostnader internaliserats har priserna på livsmedel liksom andra materiella resurser ökat.
Då efterfrågan på livsmedel är relativt oelastisk (påverkas inte så mycket av prisökningar) spenderar hushållen
en relativt stor andel av hushållsbudgeten på livsmedel. Detta har samtidigt inneburit att egen produktion av
livsmedel eller samodling ökat och att svinn minskat. Människor får sin försörjning via lönearbete inom privat
eller offentlig sektor. Staten garanterar via progressiva skatter och transfereringssystem att alla människor har
tillgång till grundläggande välfärdstjänster och pensioner.

Tidsanvändning, arbete och välfärd
Eftersom ett starkt politiskt mål är en hög generell välfärd är en relativt stor andel av den ekonomiska aktiviteten
inriktad på produktion av välfärdstjänster. Sysselsättningen inom denna arbetsintensiva produktion är därför
också relativt hög. Näringslivet präglas annars av minskade resursuttag men ökade resursflöden.
När det gäller tidsanvändning ligger större fokus på cirkulär tid eftersom den ökade uppmärksamheten på
ekosystemtjänster har medfört en återinbäddning172 av viss produktion och konsumtion i naturliga rytmer
(säsongsbaserad produktion och konsumtion etc.). Tidsåtgången för betalt arbete är stor då 40-timmars
arbetsvecka är normen, men mer säsongsberoende, inom exempelvis turistnäringen kan arbetstiden
fluktuera. Den cirkulära ekonomin har inneburit att det finns många kunskapsintensiva jobb inom återvinning
och servicesektorn, men även fritidsindustrin. Arbetslivet präglas av en renässans för gamla hantverkaryrken
eftersom det har blivit vanligare att reparera, serva och uppdatera konsumtionsvaror samtidigt som nya
kunskapsyrken växer fram, till exempel genom att reglera materialflöden eller att matcha människors behov
och önskemål med lämpliga tjänster/servicenivåer. Dessutom arbetar många inom fritidssektorn då Sverige har
blivit ett attraktivt resmål för uthålliga semestervistelser.
Många av dessa nya arbetstillfällen som exempelvis smart produktdesign, service och reparation, återvinning
och produktmatchning kräver, som nämnts, förhållandevis hög utbildning. Det innebär att utbildningsoch forskningssektorn har byggts ut i form av regionala kunskapskluster. Många universitet och högskolor
171 www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs.asp
172 Sociologen Anthony Giddens beskriver senmoderna, gobaliserade samhällen som urbäddade (disembedded) eftersom människornas
sociala relationer är löskopplade från lokala och regionala sammanhang. Sociala interaktioner, handlingsmönster och kommunikationer
bestäms inte längre av traditioner, i stället har experter och expertsystem fåtten viktig funktion. Giddens, Anthony (1990) The Consequences
of Modernity. Cambridge: Polity Press, se även: Beckert, Jens (2007) The Great Transformation of Embeddedness: Karl Polanyi and the
New Economic Sociology, MPIfG Discussion Paper 07/1 , Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln; Levi, Yair & Pellegrin-Rescia,
Marie Louise (1997). A new look at the embeddedness/disembeddedness issue: Cooperatives as terms of reference. i: The Journal of SocioEconomics Vol. 26, Issue 2, s.159–179.
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har således en stark lokal förankring trots att de konkurrerar om studenter och forskningsprojekt på en
alltmer globaliserad utbildningsmarknad. Relativt höga inkomster skapar möjligheter att köpa tjänster för att
underlätta vardagslivet, detta har lett till en professionell och tekniskt avancerad tjänsteproduktion som också
ger någorlunda höga inkomster till tjänsteproducenterna.
En stark välfärdsstat och dess institutioner ser till att alla medborgare har tillgång till tjänster som säkerställer
en grundläggande trygghet. Dessa tjänster kan exempelvis subventioneras via progressiv beskattning av mer
exklusiva tjänster, vilket skapar det ekonomiska underlaget för denna grundtrygghet för överkomlig kostnad
där de enklaste tjänsterna kan köpas av i stort sett alla. Staten, kommunen och regionala myndigheter erbjuder
en sorts vägledningsfunktion som matchar människors behov av välfärdstjänster med lokala och regionala
välfärdsproducenter. Välfärdstjänster produceras och distribueras i stor utsträckning av offentliga aktörer.

Konsumtionsmönster
Konsumtionen är i stor utsträckning inriktad på tjänster, kulturupplevelser och naturupplevelser. Istället för att
köpa varor, till exempel glödlampor, så köps tillgång till tjänster, till exempel belysningstjänst.173 Detta gäller
många varor, så allt från brödrostar till datorer och traktorer leasas istället för ägs enskilt. Material och råvaror
ägs framförallt av producentföretagen som stöper om materialen enligt kundens önskemål. Teknik kan tillverkas
i tydliga moduler så att det är lätt att byta ut en trasig del mot en hel. Detta gör det enkelt att laga tekniska
apparater, och människor behöver alltså inte köpa en ny teknisk pryl bara för att en del i den slutat fungera.
Konsumtionen har förändrats till att i större utsträckning beställa tjänster/service utifrån en kundnära försäljning
– personliga kontakter mellan säljare och konsumenter, där personalen söker finna och erbjuda lösningar på de
behov som kunden formulerar – snarare än att konsumenten väljer bland
redan färdiga lösningar. Få varor och material ägs av brukarna, därmed
har man som brukare begränsade möjligheter att själv tillverka, bygga
om,
reparera eller förändra varor.174
Mat köps i huvudsak från matvarukedjor, och på grund av
cirkulering av näringsämnen inom landet, är en större
andel av matproduktionen inhemsk, men stor del är
också importerad då det är mer resurseffektivt att odla
vissa grödor i andra länder.
Omställningen av konsumtionsmönster medför en
frikoppling av sambandet mellan sociala positioner (social status) och konsumtion
av iögonfallande varor (bostäder, bilar etc.), i stället markeras status genom konsumtion av exklusivare tjänster
eller fritidsaktiviteter.175 Möjlighet till ett varierande och upplevelserikt uthålligt friluftsliv utgör en viktig och
växande del av fritids- och upplevelsekonsumtion som har präglats av attitydförändringar i samband med en
mer cyklisk tidsuppfattning. Många svenskar uppskattar möjligheten till frivillig enkelhet i naturen (till exempel
ingen el, ingen nätuppkoppling, ingen mobiltelefon). Dessa fritidsaktiviteter etablerar tidsreservat utanför det
senmoderna livets stressiga tidshets vilket även är attraktivt för många utländska turister.
Många människor drivs av en individualistisk social och kulturell etik176 och anser att det är naturligt att tävla om
attraktiva positioner inom samhället och hög social status, men i stället för materiella markörer används tjänster,
fritidsaktiviteter och kulturellt kapital (främst utbildning) för att markera statuspositioner. Statusmarkeringen
baseras således inte på uppvisningen av ekonomiska resurser utan snarare på ett framhävande av kulturellt
173 Se videon Re-thinking Progress: The Circular Economy från Ellen MacArthur Foundation: https://www.youtube.com/watch?v=
zCRKvDyyHmI
174 Wiens, K., We can’t let John Deere destroy the very idea of ownership i WIRED, 2015-04-21, http://www.wired.com/2015/04/dmcaownership-john-deere/
175 Veblen, Thorstein (2005[1899]). Theory of the leisure class. New York: Dodo Press.
176 Douglas, Mary (2003[1970]). Natural symbols: explorations in cosmology. London: Routledge; Douglas, Mary (1992). Risk and blame:
essays in cultural theory. London: Routledge; Douglas, Mary., & Wildavsky, Aaron. B. (1982). Risk and Culture: An essay on the selection
of technical and environmental dangers. Berkeley: University of California Press; Schwarz, Michiel & Thompson, Michael (1990). Divided
we stand: redefining politics, technology and social choice. New York: Harvester Wheatsheaf; Thompson, M., Ellis, R. och Wildavsky, A. B.
(1990). Cultural theory. Boulder, Colo: Westview Press.
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kapital i form av ingående kunskaper om vilka varor/tjänster/aktiviteter som är de ”rätta” i ett givet sammanhang,
till exempel kunskaper om uthålliga resursflöden eller rätt tidpunkt för utnyttjandet av lokala ekosystemtjänster.

Hushållsformer och sociala relationer
Då det finns en stark välfärdsstat och många som lönearbetar innebär detta att familjen är mindre viktig för
försörjningen. Det är ekonomiskt möjligt för många att bo på egen hand. Statistiken över hushållskonfigurationer
är på så vis relativt lik den på det tidigare 2010-talet, att närmare tre fjärdedelar av befolkningen av hushållen
består av en eller två personer.177 Drömmen om det livslånga äktenskapet har alltmer bleknat och statistiken
över avslutade äktenskap har fortsatt att öka.178 Många lever i numera i ”stjärnfamiljer”, snarare än traditionella
kärnfamiljer.

Demografi och urbanisering
Den globala utvecklingen har inte ändrats avsevärt. De globala inkomstskillnaderna som ligger kvar på dagens
nivå gör att människor söker sig till Sverige där man lyckats styra om mot ett hållbarare samhälle med många
arbetstillfällen.179 Den svenska befolkningen antas uppgå till cirka 11,9 miljoner invånare 2050 (FN:s prognoser
mediumvariant).180
Befolkning och ekonomisk aktivitet är koncentrerade till större städer och storstäder med ett regionalt
omland. Befolkningen och ekonomiska aktiviteter kopplade till välfärdstjänster och tjänstesektorn är starkt
koncentrerad till storstadsregionerna. Framför allt gäller det Stockholm, Göteborg och Malmö, men en del
aktivitetsnoder finns också i större regionala centralorter, de med universitet och högskola. Befolkningen i
Stockholm, Göteborg och Malmö förväntas öka från 1,7 miljoner personer 2013 till cirka 2,4 miljoner personer
2053.181 Förortskommuner till dessa städer förväntas under samma period öka från 1,9 miljoner personer till
2,5 miljoner personer182 och befolkningen i de större städerna (till exempel Uppsala) utanför storstäderna från
2,9 miljoner till 3, 4 miljoner personer.183

Mobilitet
Väl utbyggda järnvägsnät, inklusive stationslägen, underhåller orts- och bebyggelseutvecklingen lokalt och
regionalt. Kollektivtrafiken har byggts ut och lokal och regional kollektivtrafik samplaneras för ökad kapacitet
på nätverksnivå. I jämförelse med år 2015 har det nationella persontransportarbetet minskat, men inte till
dramatiskt låga nivåer.
När det gäller vardaglig mobilitet har biltrafiken minskat kraftigt till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik
(inklusive intermodalt resande). Många parkeringsytor har fått ge vika för annan markanvändning.
Strategiskt valda pendlingsorter har utvecklats i funktionsblandad riktning, inom vilka gång- och cykel fungerar,
och som med väl utbyggd kollektivtrafik knyts till arbetsplatser och annan service i de större städerna (eng.
Transit Oriented Development, TOD).184
Elassisterade cyklar, samt andra typer av eldrivna två- och trehjulingar är vanliga färdmedel bland de som
bor kvar i mer bilburna lägen, eftersom dessa i jämförelse med cykel, i högre grad klarar av att överbrygga
bilanpassade avstånd.185 Infrastruktur för dessa färdmedel har byggts ut.
Förändringar i transport- och bebyggelsestrukturen har skett i samspel med ekonomin. Satsningar på
177 År 2012 bestod 70 procent av hushållen av en eller två personer. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Tva-personer-i-snitthushallet/, hämtad 2015-06-07
178 Detta baserar sig på SCBs skilsmässostatistik 1950-2013 där man kan se att antalet skilsmässor ökat sakta men stadigt. Denna
utveckling har extrapolerats till år 2050. Se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-aktenskap-tog-slut-2013/, hämtad
2015-06-07
179 Wijkman, A. och Skånberg K. (2015) The Circular Economy and Benefits for Society
180 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. ESA/P/WP.241
181 SCB (2015) Sveriges befolkning ökar – men inte i hela landet - Artikel nr. 2015:80 publicerad: 2015-01-08.
182 Ibid.
183 Ibid.
184 Jfr Newman, P. och Kenworthy, J. (1999) Sustainability and Cities, Overcoming Automobile Dependence, Island Press, Washington DC.
185 Shao, Z., Gordon, E., Xing, Y., Wang, Y., Handy, S., och Sperling, D. (2012). Can Electric 2-wheelers Play a Substantial Role in Reducing
C02 Emissions?. Institute of Transportation Studies, University of California, Davis.
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yteffektiva färdmedel medför att problem med att vara ”många på en plats” i form av trängsel, inte är så stora.
Befolkningstätheten bildar vidare underlag för ett brett utbud av aktiviteter, privat och offentlig service med
god tillgänglighet via gång, cykel och kollektivtrafik. Många människor väljer bort vardagliga aktiviteter och
destinationer som inte kan nås annat än med bil. Vid sådana tillfällen används tåg eller hyrbil. Bilägandet har
minskat dramatiskt, men det är vanligt att vara med i en bilpool.
Den byggda miljön omvandlas dock sakta över tid och fortfarande finns en stor andel gles och bilorienterad
bebyggelse inom stadsregioner, samt många olika typer av glesbygder runt om i landet. I dessa områden
används fortfarande personbil i hög grad, men det är vanligare att leasa än att äga bil. Flertalet fordon utgörs
av energieffektiva hybridbilar och kan köras på såväl el (förnybara energikällor) som flera typer av biodrivmedel
(rena och som drop-in bränslen). Hybrida bränslecellsfordon blir också allt vanligare. Distributionssystem och
tankställen har anpassats efter hybridfordonen samtidigt som hybriderna i sig medför en flexibilitet avseende
vilka bränslen som behöver vara tillgängliga lokalt.186 När det gäller el pågår storskaliga satsningar kring
elektrifiering av vägar, i syfte att hålla ned storleken på batterier och minska användning av sällsynta metaller
och andra sällsynta ämnen.187
Administrativa och ekonomiska styrmedel, med mål om att fasa ut fossilberoende personfordon till år 2050, har
väsentligen bidragit till utvecklingen av den svenska fordonsflottan. Styrmedlen har inslag av progressivitet i
syfte att undvika negativa fördelningseffekter, vilket saktar ned omställningen en del. 188 Satsningar på alternativ
till bil (gång, cykel och kollektivtrafik) bidrar i sig till en rättvisare fördelning. 189
Livscykelanalyser är vanliga inom transportsektorn och ligger till grund för utformning av transportpolicy
och styrmedel. Transportsektorn, både vad gäller fordon, infrastruktur, produktions- och distributionssystem
samt affärsmodeller, har anpassats till en cirkulär ekonomi med tillhörande teknikutveckling för effektiv
återanvändning och materialåtervinning. Transportsektorn är ledande inom ”urban mining”.190

Boende och bebyggelse
Dominerande bebyggelsestrukturer
Tillskott av ny bebyggelse är begränsat till områden med strategiska förtätningar (även på höjden i vissa fall)
i storstadsområden och nära kollektivtrafik, på grund av höga kostnader för byggnadsmaterial. Investeringar
har snarare styrts mot renovering och uppgradering av det befintliga beståndet, och till viss del i ändrade
funktioner och förändrade nyttjandegrader, av befintliga byggnader och lägen med låg exploateringsgrad. Över
lag innebär det fler människor på samma yta i de strategiskt utvalda pendlingsorterna. Tillgång till grönområden
inom en viss radie från bostaden (med kollektivtrafik eller cykel) ses som centralt för fysisk vardagsaktivitet som
tillgodoser en god allmän folkhälsa.
Förbättrad logistik och hantering för återbruk av material krävs och innebär ianspråktagande av mark i
större omfattning än idag under en övergångsperiod. Men successivt utvecklas en materialbörs191 och bättre
logistiksystem för materialflöden så att de kan förmedlas omgående och tas i åtanke i design- och byggprocessen
kontinuerligt192.

Användning av byggnader
186 se vidare, t ex van Vliet, O., van den Broek, M., Turkenburg, W., & Faaij, A. (2011). Combining hybrid cars and synthetic fuels with electricity generation and carbon capture and storage. Energy Policy, 39(1), 248-268.
187 Se t ex Chen, F., Taylor, N., & Kringos, N. (2015). Electrification of roads: Opportunities and challenges. Applied Energy, 150, 109-119.
188 Jfr Dresner, S., Preston, I., Ekins, P., White, V. och Brown, J. (2012) Designing Carbon Taxation to Protect Low-Income Households.
York: Joseph Rowntree Foundation.
189 Jfr Aretun, Å. och Hansson, L. (2012), Ekonomiska styrmedel för en hållbar personbilstrafik – konsekvenser för tillgänglighet: En kunskapsöversikt. VTI notat 33-2012. Linköping: VTI.
190 Jfr Krook, J., och Baas, L. (2013). Getting serious about mining the technosphere: a review of recent landfill mining and urban mining
research. Journal of Cleaner Production, 55, 1-9.
191 Palm et al. (2015). Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall. Underlagsrapport
för samhällsekonomisk analys. Stockholm: Naturvårdsverket
192 Se exempelvis http://www.spatialagency.net/database/why/ecological/2012.architecten

47

Trångboddhetsnormen har förändrats så att den numera stimulerar effektiv användning av bostadsyta193 och
utgör en lägstanivå för uppvärmd bostadsyta per person med termisk komfort enligt folkhälsonormer. Staten
har styrt bort från allt för stora boendeytor per person. Detta innebär förändrade nyttjandegrader av uppvärmd
yta, framförallt i småhus.
Standard avseende inomhustemperatur och användning av hushållsapparater är densamma som 2015 (med en
avsevärt längre livslängd och möjlighet till uppgradering av komponenter vilket gör att vitvaror och dylikt sällan
byts ut i sin helhet). Byggnader har successivt modifierats med gröna tak och väggar för att ge visst bidrag till
skapandet av ekosystemtjänster i stadsbebyggelsen.

Ägande och förvaltning
Inom ägande och förvaltning av bebyggelsen har grundtankarna med allmännyttan fått en renässans194. Det
vill säga en större andel av bebyggelsen ägs av långsiktiga fastighetsägare utan vinstsyfte, vars huvuduppgift
är att förmedla bostäder och lokaler. Dessa företag utgör bostadspolitiska instrument genom att erbjuda en
grundtrygghet i form av en bostad för alla invånare. Företagen uppfyller nationella, hälsomässiga normer mot
att staten tillhandahåller stabila finansiella förutsättningar. Marknadsmässiga förutsättningar råder till viss del
parallellt där bostadsföretagen konkurrerar kring att erbjuda bäst service till sina hyresgäster. Detta gör de
delvis genom att köpa funktionstjänster från specialiserade företag med attraktiv och anpassningsbar design,
som boende i sin tur är villiga att betala för. Till exempel nya hyr-modulsystem som möjliggör för hyresgäster
att ändra i sin bostad utöver en viss etablerad grundstandard (med annan möblering, utbytbara väggpaneler
etc) och som gör att de boende kan anpassa sin bostad utifrån olika förutsättningar även över tid, därmed med
relativt låg omflyttning (som annars är kostsamt och materialintensivt för bostadsbolagen).
Förvaltning av fastigheter sker, ofta på uppdrag av bostadsbolagen, av en rad olika privata aktörer som exempelvis
tillhandahåller” uppvärmningstjänster”, ”klimatskalstjänster”, ”reparationstjänster”, ”demonteringstjänster”.
Det betyder att nya former för fastighetsförvaltning har skapats där ansvarsområden omfördelas och
ägandeförhållanden och avtalsformer således har behövt omformuleras. Kompetensutveckling har skett
inom aspekter av stegvis renovering och användandet av nya tekniker som inkorporeras i en större andel
tjänstearbeten i byggsektorn: reparation, kontinuerligt underhåll, monitoring och så vidare.

Resursanvändning
Jungfruliga material i byggprocessen förekommer inte längre utan istället finns många olika strategier för
återbruk av material (C2C195) samt utveckling av innovativa material, till exempel isoleringsmaterial av
återvunna textilfibrer. Demonterbarhet, återvinningsbarhet och lång livslängd är nyckelord vid all nyproduktion
samt omdaning av befintlig bebyggelse196. Exempelvis förekommer mer av lätt demonterbara material,
återvinningsdeklarationer på byggnader samt återbruk/vinning av material genom ”urban mining”197.
Uttag av exempelvis grus för ballast minskas radikalt med nya tekniker för återvunnen betong och en generell
övergång sker till förnybara material eller material som kan omformas med begränsad energiåtgång. Cirkulära,
men fortfarande ofta relativt storskaliga system är etablerade för omhändertagande och nyttjande av resurser
(näringsämnen, energiresurser, material) som genereras av bebyggelsen198. Fjärrvärmesystem är väl utbyggt,
framför allt i städerna, och försörjer den växande urbana befolkningen med värme.

193 T ex. http://www.boplats.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=d113b06e-1028-442a-9239-9a304be803be
194 Hedman, E. (2008). Den kommunala allmännyttans historia – Särtryck av underlag till
utredningen om allmännyttans villkor (SOU 2008:38). Karlskrona: Boverket.
195 McDonough, W., och Braungart, M. (2010). Cradle to cradle: Remaking the way we make things. MacMillan.
196 Europeiska kommissionen. (2014). Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt regionkommittén om möjligheter till resurseffektivitet inom byggsektorn.
197 Brunner. (2011). Urban mining. A contribution to Reinduztrialising the City. Journal of Industrial Ecology, 15, pp. 339-341.
198 se Helsingborgs initiativ, lokal insamling av svartvatten, http://hplus.helsingborg.se/om-hplus/nyheter/nominerade-forslag/
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Måluppfyllelse i scenarierna och fortsatt arbete
I denna testversion av scenarierna är det ännu inte tydligt att, eller hur, de fyra målen för hållbar utveckling
uppnås. Ambitionen med strategierna som scenarierna bygger på är att uppnå målen. Men det behövs ytterligare
arbete för att beskriva till exempel hur allokering av energi till olika branscher sker och vilka konsekvenser det
kan ha. Det finns både problem och möjligheter med de olika scenarierna och med de strategier som tillämpas,
och detta ska analyseras och utvecklas vidare till nästa version av scenarierna.
Scenarierna är ännu inte helt konsistenta, vilket innebär att det kan finnas motsägelsefulla skrivningar inom
ett och samma scenario. Motsägelserna kan till exempel orsakas av att olika arbetspaket i projektet har tolkat
scenariernas inriktning på lite olika sätt. En del av det fortsatta arbetet blir att identifiera, diskutera och hantera
sådana motsägelser. Många andra frågor återstår att lösa och uteckla i det fortsatta arbetet.
Under hösten 2015 och våren 2016 ska beräkningar av energianvändning och markanvändning göras för de olika
scenarierna, och måluppfyllelse för alla fyra mål ska analyseras med hjälp av fokusgrupper, litteraturstudier
och granskning av scenarierna under öppna seminarier. Ekonomisk analys av scenarierna kommer också att
genomföras.
Denna rapport, med en testversion av scenarierna, ska möjliggöra en bredare diskussion av scenarierna där
fler aktörer kan delta under projektets pågående arbete. Syftet med att detta arbetssätt redovisas detta steg
på vägen, istället för att endast redovisa färdiga resultat, är att återkoppling från forskare, politiker, praktiker
och allmänhet ska kunna påverka innehållet i scenarierna och därmed förhoppningsvis göra dem mer relevanta
och intressanta för fler. Efter återkoppling kommer scenarierna att arbetas om och fördjupas. Resultatet
av omarbetningen kommer främst att redovisas i vetenskapliga artiklar och på projektets hemsida (www.
bortombnptillvaxt.se). Under 2016 och 2017 ska scenarierna också hållbarhetsutvärderas och konsekvenser
för politik och planering kommer att analyseras.
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Bilaga 1

A = Kollaborativ Ekonomi
B = Lokal Försörjning
C = Automatisering
D = Cirkulär ekonomi
* Energiläget i siffror 2015, Energimyndigheten (2015)
Energikällor

A
B
C
D
Baserat på
			
*												

2013

Fossila bränslen											
Råolja och oljeprodukter
134
0
0
0
0							
Kol och koks
22
0
0
0
0							
Naturgas och stadsgas
11
0
0
0
0							
Summa Fossila bränslen		
0
0
0
0								
		
Heat för fjärrvärme											
Värmepumpar
4
7
2
15
15
Åkerman et al (2007). Energimyndigheten (2015b)
Avfallsvärme		 6
4
10
2
Profu (2006 ) Avfall Sverige (2012)			
Industriell spillvärme		
3
2
4
5
Fondation Robert Schuman (2014)			
Solvärme		 5
4
7
7
Åkerman et al. 2007					
											
Fasta biobränslen											
Användning av trädgrenar, toppar		
16
25
16
16
Skogstyrelsen (2008b)		
Rundvirke för bränsle		
16
20
14
14
IVL 2011, LRF 2005, Telefonintervju med Mathias Gustavsson, IVL
Biprodukter från pappersindustrin
och sågverk		
36
30
36
40
Skogstyrelsen 2008a, IVL 2011
Willow plantations		
10
3
10
10
IVL 2011						
Flytande biobränsle		
0
0
0							
Spannmål för etanol		
2
5
0
0
Herland, 2005				
Raps för RME (rapsmetyleter)		
0
0
0
0
Jonasson, 2005; Herland, 2005				
								
Bioenergitillförsel											
Biogas från restprodukter och gödsel		
4
6
2
4
Profu 2013, SLU 2013			
Ny innovation (tex biomassa fr alger)		
8
1
4
15
IVL 2011					
Total biobränslen
128
0
0
0
0							
Övriga bränslen
14
0
0
0
0							
Elektricitet		
0
0
0							
Kärnkraft
175
0
0
0
0						
El från avfall		
1
0
3
1
IVL 2011					
Solel		 30
20
30
44
IVL 2011				
El från vattenkraft
56
48
37
63
65
IVL 2011					
El från vindkraft
9
33
23
33
49
IVL 2011, Energimyndigheten 2015b			
Ny förnybar energi / vågkraft		
3
0
3
10
IVL 2011, Åkerman et al. 2007				
Förluster från kärnkraft (kylvattnet)
-123
0
0
0
0						
Import-export el
-10
-2
0
-2
-2
IVL 2011						
Summa icke förnybara bränslen
167
0
0
0
0						
Summa icke förnybar el
47
0
0
0
0						
Summa förnybar el
61
115
81
132
169						
Summa förnybara bränslen
146 113
102
118
128						
Total energi (TWh)
421 226
182
248
295					
Minskning av energitillförsel
jämfört med dagens		
46% 57%
41% 30%								
							
(TWh) för el bortdraget 8% för förluster i el nätet 									
Antagande att förluster i elnätet sjunker till 2 procent i cirkulär ekonomi, procent i automatisering och kollaborativ ekonomi,
och stannar på procent i lokal självförsörjning.

Källor 											
Avfall Sverige 2012 (publicerat 2012, nedladdat 150618); Energiåtervinning anläggningar http://m.avfallsverige.se/avfallshantering/energiaatervinning/anlaeggningar/
Energimyndigheten (2015; Energiläget i siffror 2014									
Energimyndighet (2015b); Vägval och utmaningar för energisystemet							
Fondation Robert Schuman (2014); Circular economy and resource efficiency: a driver of economic growth in Europe/ EUROPEAN ISSUES Nr 331 		
http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0331-circular-economy-and-resource-efficiency-a-driver-of-economic-growth-in-europe			
Gustavsson, M.et al. (2011). Sweden, Gšteborg and Stockholm. September.; Energy Scenario for Sweden 2050 Based on Renewable Energy Technologies
and Sources, IVL Swedish Environment Institute and WWF 						
Herland, E. 2005; LRFs energiscenario till år 2020, Förnybar energi från jord- och skogsbruket ger nya affärer och bättre miljö. Andra remissversion, Februari 2005
Jonasson, L., 2005.; Svenskt jordbruk om oljan kostar 100 § per fat – Livsmedel, energi eller ogräs? Stiftelsen Lantbruksforskning, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Lantmännen.
Profu (2006); Tillgången på förnybar energi – en litteraturstudie över utförda potentialbedömningar. 				
Profu (2013); 10 perspektiv på framtida avfallsbehandling								
Skogsstyrelsen, 2008a; Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser. 		
Skogstyrelsen, 2008b;Skogliga konsekvensanalyser 2008.								
Åkerman et al. (2007;Tvågradersmålet i sikte - Scenarier för det svenska energi-och transportsystemet till år 2050
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