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Långsiktig global hållbarhet, affärsmodeller
och tillväxt? 





Ekonomisk tillväxt…

Historiskt kopplad till ökat resursuttag och utsläpp
– på en planet med finita resurser och bärförmåga



Spaceship Earth – Kenneth Boulding (1966) Limits to growth – Meadows mfl. 1972



Ekonomisk tillväxt…

Historiskt kopplad till ökat resursuttag och utsläpp
– på en planet med finita resurser och bärförmåga

Problematisk fördelning av vinster



World Inequality Report (2018)



Historiskt kopplad till ökat resursuttag och utsläpp
– på en planet med finita resurser och bärförmåga

BNP kritiserat mått

Problematisk fördelning av vinster

Ekonomisk tillväxt…



GDP ‘measures everything in short, 
except that which is worthwhile’

Robert Kennedy, 1968 Tim Jackson, 2009
Photograph: Harry Benson/Getty Images



Strategier – på företagsnivå och/eller samhällsnivå?

Relativ och absolut decoupling

Byt modell för framgång







Transformation

Integration

Universalitet



Hållbarhet handlar om mänskliga behov idag och i 
framtiden = en fråga om välbefinnande

”En hållbar utveckling 
tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra 
kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”

World Commission on Environment 
and Development’s (the Brundtland
Commission)
Vår Gemensamma Framtid, 1987.



Hur kan vi hushålla med resurser/kapital?Hur kan vi leva ihop?

Hur kan samhällets aktivitet inkorporeras i naturens cykler?

Vad karaktäriserar ett gott liv?

EkonomiskSocial

Mänskliga behov & välbefinnande

Ekologisk

Ämnen från samhällets 
produktion

Horisontella relationer
Vertikala relationer

Rättvisa

Naturkapital
Tekniskt kapital
Humankapital
Finansiellt kapital

Ämnen från 
jordskorpan

Fysiska 
metoder

Livsupprätthållande
Beskydd
Tillhörighet

Förståelse
Deltagande
Fritid

Skapande
Identitet
Frihet

Holmberg och Larsson (2018)

Hållbarhetsfyren



Makro

Meso

Mikro
STRN (2017)



In problem solving we seek to make something
we do not like go away. In creating, we seek to 
make what we truly care about exist.

- Peter Senge



Lyssnande

Samverkan

Tillit

Förståelse

Engagemang, 
uppskattning

Kreativitet, 
innovation, stöd

Ökat
deltagande

[Baserad på Jewell-Larsen & Sandow, 1999]



Minskat Lyssnande

Separation

Brist på tillit

Missförstånd

Rädsla

Intern konkurrens

Redundans

[Baserad på Jewell-Larsen & Sandow, 1999]

Mindre
resurser

Ökade
kostnader



1. Formulera vägledande principer för en
önskvärd och hållbar framtid

Holmberg (1998); Holmberg 
& Larsson (2018)

3. Identifiera hävstångspunkter för att
överbrygga gapen

4. Utarbeta strategier för att
experimentera i hävstångspunkterna

2. Analysera gapen mellan dagens
situation och principerna för hållbarhet

Cf Robinson (1990)

Hållbarhetsdriven omställning: Backcasting från principer



Think big, start small, act now,
fail fast, learn fast!

- Challenge Lab



Ökad 
spridning

• Erfarenhets- och skalfördelar 
è lägre kostnader för producenter

• Ökade investeringar i produktutveckling
• Minskad osäkerhet
• Nätverkseffekter
• Komplementära tekniker
• Bättre service m.m.

Bättre pris och prestanda 
för köpare/användare

Ökat värde för 
användare

Fler och mer 
inflytelserika aktörer

• Legitimitet
• Politiska incitament

Förväntanseffekter 
(t.ex. ”peer effects”)

”Motorer” för omställning

Björn Sandén



johan.holmen@chalmers.se

www.challengelab.chalmers.se

Tack för mig!


