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Lokal ekonomi dagarna 

Växjö 25 – 26 oktober 2007  
 

             
 

Växjö Universitet, Coompanion Kronoberg, Ekobanken Medlemsbank,  
JAK Medlemsbank, Riksorganisationen Hela Sverige sk a leva, 

Kreditgarantiföreningen  Sverige, Glesbygdsverket,  SmåKom, Nutek och   
Forum för småföretagsforskning  

 
 
 
 

Skapa pengar – reellt och virtuellt  
Om den lokala ekonomins kontraster 

Den i år jubilerande Carl von Linnés bild av ekonomi reflekterar Aristoteles uppfattning: ekonomi 
handlar om att av naturresurser skapa största möjliga nytta åt människor på plats. Liknande tankar 
omfattar den lokala ekonomin i tanke och handling. Årets lokalekonomidagar vill demonstrera att 
en ekonomi med sinne för platsens betydelse bärs av en annan slags variation och mångfald än den 
storstaden erbjuder. Riklig tillgång på socialt kapital genererar förutsättningar för kombination av 
den gränslösa och alltmer virtuella pengaekonomin med en närgången lokal bytesekonomi med sin 
särskilda valuta. Varje plats och människa är unika och lokalt kan alla människor komma till sin 
rätt. Med dessa föreställningar som grund inbjuder vi åter till reflekterande dialoger i Växjö. 
 
 
Konferensen startar 10.00 – dagens värd Bengt Johannisson            torsdag 25 oktober 
 
Introduktion                                                                                                                                 10.00 
Bengt Johannisson, professor, Växjö Universitet 
 
Forskare om att skapa pengar                         10.15 
�Konsten att skapa pengar 
Oskar Broberg, fil.dr. Handelshögskolan Göteborgs Universitet  
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Två helt olika exempel – nya valutor i virtuell respektive reell ekonomi                              11.00             
�Entropia Universe med PED currency – a global community  
David Simmonds, MindArk AB, www.mindark.se 
�Regional utveckling med Chiemgauer regiogeld – a local community  
Christian Gelleri, Chiemgauer e.V.,  www.chiemgauer.info 
(Presentationerna sker på engelska)  
 
Lunch                                                                                                                                            12.00     
 
Forskare om att skapa lokal utveckling                        13.30 
�Makten i och över entreprenörskap  
Karin Berglund, fil.dr. och Anders W Johansson, professor, Mälardalens Högskola 
�Tradition och förnyelse i Ockelbo  
Johan Gaddefors, universitetslektor, Högskolan i Gävle 
 
Kaffe & 11 Parallella seminarier - välj i seminarieprogrammet                                            14.30 
                                                                                                        
Liten avrundning av dagen – möte med Nätverket SIP                                                           16.30 
 
Buss till Växjö                                                                                                                              17.00 
 
Middag på lokal i stan – mingel från 18.00                       19.00 
  
 
 
 
Konferensen fortsätter 08.30 – dagens värd Ulla Herlitz                 fredag 26 oktober   
 
Näringsdepartementet om lokal utveckling och kapitalförsörjning                     08.30                                                                                                               
Linda Ylivainio, politisk sakkunnig hos näringsministern 
 
Många bäckar små blir en mainstream                                                                                    09.00                                          
�Kreditgarantiföreningen Sverige om garantier för lån – Karl Erik Olsson, ordf.  
�Almi om mikrofinansiering och mikrolån - Per Jonsson, Tf. finanschef  
�Skellefteå kommun om kapital till bygdeföretag - Tomas Öhlund, Tillväxtkontoret 
�Jordbruksverket om nya landsbygdsprogrammet – Johan Fors, Koordinator Leader 
�SCB om lokal ekonomiska analyser - Per-Olof Eklundh, Regional uppdragsverksamhet 
�Coompanion om erfarenheter från ett projekt - vad lär vi oss inför nästa steg? - Per Fontin, ordf.  
 
Kaffe & 11 Parallella seminarier – välj i seminarieprogrammet                                           10.15 
 
Stafetten går vidare                                                                                       12.00                                                         
Karl-Erik Nilsson, ordf. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
Bengt Johannisson lämnar över Lokalekonomidagarna till Mälardalens Högskola 
 
Avslutande lunch                                                                    12.30 
 
Frukt och vatten i föreläsningssalen!                                                                      Båda dagarna!                         
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Seminarieprogram Lokalekonomidagarna 2007 
Svårt att välja seminarium? Utförligare information om respektive seminarium finns på 
www.lokalekonomi.se  
 
 
 
 
Torsdag 25 oktober kl. 14.30 - 16.30 
 

1. Fördjupade diskussioner om regional/lokal valuta som utvecklingsmetod (på engelska) 
Christian Gelleri, Chiemgauer e.V. 
 

2. Kan sociala företag bidra till ett hållbart samhälle?  
Eva Johansson, Nutek 
 

3. Lokalekonomisk analys – i statistik och praktik  
Per-Olof Eklundh och Claes Lindblom, Statistiska centralbyrån 
Karina Veinhede, Våg 21, Leader+ 
 

4. Lokal kapitalförsörjning – hur gör man t.ex. i Virserum? 
Staffan Bond, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
Carl Samuelson, Virserum Invest AB 
 

5. M ikrokrediter – ett sätta att mobilisera kvinnors företagande  
Karin Berglund, Mälardalens Högskola 
 

6. M iljö- och samhällsansvar i den lokala ekonomin? 
Kristoffer Lüthi och Maria Flock Åhlander, Ekobanken Medlemsbank 
 

7. Nutekstudie - Eurofutures om Kreditgarantiföreningar i Sverige -  
som underlag för diskussion om nuet och framtiden  
Wilhelm von Seth, Nutek 
 

8. När föreningen tog över Adolfsfors skola – en affär på drygt 2,5 miljon kronor 
Erika Guldbrandsson, Kölabygdens Uppväxtcenter ekonomisk förening 
 

9. Samtal kring erfarenhetsåterföring av projektet  "Lo kalekonomi.nu"  
Per Fontin, Coompanion Sverige  
Kjell Eriksson, Östgöta CoopCenter Coompanion 
Ronny Svensson, projektledare för studien om ”Lokalekonomi.nu”. 
 

10. Social ekonomi kräver social intelligens  
Philip Jäderberg, Coompanion Stockholm  
 

11. T ime Bank - ett verktyg för att skapa tillväxt inom den sociala dimensionen 
Ulla Gawlik, Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön/Göteborg 
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Fredag 26 oktober kl. 10.15 - 12.00 
 

12. A lmis mikrolån - en succé som ska bli ännu bättre  
Per Jonsson, Almi 
 

13. Ekonomiskt till tusen i Trönö – att sätta värde på lokal utveckling 
Ulla Herlitz, Göteborgs Universitet 
 

14. Exemplet Sätra Brunn – lokal ekonomi med fokus på kulturhistoria och turism 
Jan Forsmark, Sätra Brunn ekonomisk förening 
 

15. Inflyttning och företagande 
Jörgen Lithander, Glesbygdsverket 
 

16. Kommunal landsbygdspolitik – från bidrag till företagsutveckling med stödspar i bank 
Tomas Öhlund, Tillväxt Skellefteå, Skellefteå kommun 
 

17. K reditgarantiföreningen Sverige om kreditgarantier – hur fungerar det? 
Nyrekryterade VD:n, Kreditgarantiföreningen Sverige  
 

18. Lokal ekonomi – enskilt företagande eller organiserande process 
Kåre Olsson, JAK Medlemsbank 
 
19. Mikrofinansiering för hållbar lokal utveckling 
Annika Laurén, Ekobanken Medlemsbank 
 

20. Räntefri ekonomi – är det realistiskt? 
 Börje Johansson och Ann-Marie Svensson, JAK Medlemsbank 
 

21. SmåKom önskar fler lokala banker – men hur och vilka? 
Ronny Svensson, SmåKom, samt inbjudna gäster från kommuner och banker 
 

22. Socialt kapital och lokal handlingskraft  
Bengt Johannisson, Växjö Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


