
2018-11-22 1

Välkomna till 

Naturens år
möte i samverkansnätverket

Hos Albaeco, 19 november 2018

Louise Hård af Segerstad

Fredrik Moberg



Korta fakta om Albaeco
• Fristående organisation, bildad 1998 

• Grundad av forskare och personer från

reklam- och mediabranscherna

• Samarbetar nära Stockholm Resilience

Centre vid Stockholms universitet och 

deras nätverk av internationella forskare

• Kommunicerar forskning om miljö och

hållbar utveckling till myndigheter, 

näringsliv, media, skolor och allmänheten



Stockholm Resilience Centre

Advancing research on the stewardship of social-ecological systems with a special 

emphasis on securing ecosystem services for human wellbeing and resilience for 

long-term sustainability.



“The institutional capacities to manage the earth’s

ecosystems are evolving more slowly than man’s

overuse of the same systems”

Rationale:



På samma gång är mänskligheten fullständigt beroende av
biosfärens förmåga att upprätthålla mänsklig välfärd och
utveckling. 

Mänskligheten är en del av biosfären och formar den, från
lokal till global skala, historiskt och i framtiden. 



Hållbar utveckling?









Planetens gränser
Säkerhetszonen
(Safe Operating Space) 
Inom vilket vi har fritt 
spelutrymme

Osäkerhetszonen
Ökande risker för 
tröskeleffekter

Planetens gränser
Stora risker att 
destabilisera biosfären





“Planetary Boundaries” 

Ett nytt sätt att mäta vår påverkan  
på planeten.

Källa: J. Rockström med flera. 
2009. Nature.



Vi befinner oss nu i Holocen: 10 000 år av stabilitet för 
mänskligheten

Photo: Michael A. Stecker



Tröskeleffekter
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Fig. 2 | Foreign capital and tax havens in the Amazon. Foreign capital (that is, loans, cash in 
advance, financed import and leasing/rental) transferred from tax havens between October
2000 and August 2011 to key economic sectors associated with land-use change in the 
Brazilian Amazon. 
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• Princip ett: Bevara mångfald 

• Princip två: Hantera konnektivitet

• Princip tre: Glöm inte långsamma variabler 

och ”feedbacks”

• Princip fyra: Omfamna komplexitet och 

system tänkande

• Princip fem: Uppmuntra lärande

• Princip sex: Bredda deltagandet

• Princip sju: Polycentrisk styrning

Resiliens principer


