
KULTUR&NÖJE
Folkbladet • Måndag 19 november 2012

14

Köksskåp
2 st. oanvända vitrinköks-
skåp från Marbodal. Glas-
hyllor ingår. 500:- för båda 
skåpen. Ring 072-5431243
Umeå

skåp
ä d it i kök

Jämthund/östlaika
Snäll, tillgiven, lydig. 3 
år, hane. Ring för mera 
info, 1000:- 070-6149857
Älvsbyn

Chihuahua
Långhåriga Brunte black&tan 
chihuahuakille med stam-
tavla söker nu ett varaktigt 
hem, lev.klar 16/11. mer info 
0950-66744, 070-2684261
Lycksele

Borttappad ryggsäck
Någonstans mellan Ö Brink-
vägen och Grisbacka tappade 
vi en röd liten barnryggsäck 
(av märket P.O.P) onsda-
gen den 7/11. Innehåller 
kläder. Tel. 0730-589944.
Umeå
Webbnr: 5448684

säljes

PRYLAR

 Fynd för äldre 
 ELOPED SCOOTY  Inköpt 
2011. Körd endast ca 2mil. 
Helfräsch.   , 15000:- Förva-
rad inomhus Tel 0705351335 
 Kommun: Umeå 

motor övrigt säljes

 Volvo kombi köpes 
 Volvo 245 årsmo-
dell 1980-1983 önskas 
köpa. Tel 070-3515633 
 Kommun: Umeå 

 Vill du sälja din bil? 
 Vi köper alla slags bilar ex. 
skåp, buss, arbets, person-
bilar. Även obesiktigade och 
rostiga. Kontant betalning, 
självklart! Ring 070-8906416 
 Kommun: Umeå 

 Toyota köpes 
 Toyota i bra skick, låg 
milare årsmodell 93-
97. Ring 0934-15084 
 Kommun: Robertsfors 

 Bilar köpes 
 allt på 4hjul små def ej hin-
der, obes dock inga repobjekt, 
kontant betalning, hämtas 
på plats tveka inte att ringa 
mvh BENGT 0737759770 
 Kommun: Umeå 

 Bil köpes till frugan 
 allt av intresse bara den 
rullar bes tvåor ej hinder 
men inga rep objekt kon-
tant betalning hämtas på 
plats mvh ove 0737787341 
tveka inte att ringa 
 Kommun: Umeå 

bilar köpes

 Volvo S80 -02 
 Besiktigad ua den 26/9 -12  
Bra skick, rostfri. SoV, MoK, 
skinnklädsel. Ca 20400 mil. 
Nyservad Pris: 42.000:- Ring 
för mer info 070-2674944 
 Kommun: Umeå 
 Webbnr: 5449467 

 Subaru Outback  Diesel 
 Diesel värmare komplett inkl 
montering  fabriks Garanti, 
Tidur,GSM smarFjärrkontroll  
Från 18900:-  Drag kula 
fast , inkl montering,  ma-
terial från 6200:-, 18900:-, 
 Kommun: Umeå 
 Webbnr: 5450476 

 MB 220 D 
 Vår trotjänare säljes. Rost-
fl äckar utv. och lite under. 
Huven lite skadad annars OK. 
50000 mil. Mv- och kv-uttag, 
samt sommardäck. Högst-
bjudande, 070-5224997 
 Kommun: Dorotea 
 Webbnr: 5424006 

 Audi A4 Avant 
 Nybesiktigad Audi A4, årsm 
2001, 15900mil. ABS, ACC, 
airbag förare & passagerare, 
mok värmare, rails, helt nya 
vinterdäck, mm. Djur och 
rökfri. Henrik, 070-3181346 
 Kommun: Umeå 
 Webbnr: 5449183 

bilar säljes bilar köpes

MOTOR

BOK

KARL JOHAN 
BONNEDAHL
FRÅN EKONOMISKT TILL HÅLLBART

Studentlitteratur 

Det finns två stora berät-
telser om dagens värld: 
en som handlar om fram-
gång, teknisk utveckling, 
ekonomisk tillväxt och 
konsumtion, och en an-
nan som handlar om snart 
tömda resurser av olja och 
mineraler, utfiskade hav, 
undanträngda arter samt 
ett tuggande på de proces-
ser som möjliggör själva 
livet. 

Det är konflikten mel-
lan dessa berättelser som 
utgör kärnan i Karl Johan 
Bonnedahls, docent i fö-
retagsekonomi vid Han-
delshögskolan i Umeå, 
bok ”Från ekonomiskt till 
hållbart, från exploate-
ring till samexistens: En 
bok om att tänka om”. 

Framgången har allt-
så skett på bekostnad av 
framtiden. Men varför 
levs det i västvärlden då 
så ohållbart, fast alla nu-
mera pratar om hållbar-
het? Är det av brist på 
kunskap och praktiska 
lösningar som vi fortsät-
ter att köra bil (vi är uppe 
i en miljard bilar på klotet 
nu), turista i Thailand och 
köpa nya köksluckor?

Nej, det är enligt Bon-
nedahl för att vi sitter fast 
i samhällsstrukturer, livs-
stilar och privilegier, med-
an vad jorden behöver är 
en ny långsiktig ekonomi 
och andra samhällsmål 
än dagens kortsiktiga till-
växt. Vi måste tänka på 
barnbarnen också, inte 
bara på oss själva!

Hur denna nya ekonomi 
skulle kunna se ut, samt 
bristerna i den nu rådan-

de som exempelvis använ-
dandet av det snedvisande 
BNP-måttet, utvecklas  
i lättlästa, kunskapsgivan-
de kapitel blandade med 
svårsmälta och kunskaps-
krävande med kurvor, sta-
tistik och citat från ekono-
miska förgrundsfigurer, 
officiella rapporter, avslö-
jande radioprogram mm.

Som till exempel radi-
ons reportageserie ”Sjukt 
billigt”. Vem betalar pri-
set för ditt extrapris? om 
stenarbetare i Kina som 
arbetar i samma buller 
och stendamm som rådde 
i Sverige för hundra år 

sedan – något som den 
svenska importören inte 
fäste någon uppmärksam-
het vid. Men måste vi in-
te, förutom barnbarnen, 
tänka på de kinesiska 
stenarbetarna också?

Nej, det ingår liksom 
inte i det nuvarande eko-
nomiska tänkandet som 
bygger på klassikern 
Adam Smiths teori om 
egenintressets betydelse 
för allmänintresset. Hans 
ord ”Det är inte av slak-
tarens, bryggarens eller 
bagarens godhet som vi 
förväntar oss vår middag, 
utan av deras omtanke om 
sitt eget intresse” tillhör 

nog, enligt Bonnedahl, 
ekonomihistoriens oftast 
återgivna citat, av många 
tolkat som ”om alla tän-
ker på sig, blir det bra för 
alla”. 

Men även Smith såg fa-
ran av ett helt kommer-
siellt samhälle där all-
ting värderas i pengar, 
ty pengavärden får ofta 
större betydelse än andra 
värden, trots att vi vet att 
icke prissatta upplevelse 
som att känna sig frisk, 
ta en skogspromenad och 
vara med vänner kan va-
ra mer värda än de pris-
satta. Kanske till och med 
känslan av lättnad, om de 
kinesiska stenarbetarna 
slipper damm och buller, 
är så mycket värd att det 
uppväger prishöjningen 
gravstenen. 

Vi vet ju egentligen 
hur mycket som helst om 
barnarbete, urusla löner 
och arbetsförhållanden 
i världens fattiga länder, 
där våra mobiltelefoner, 
datorer och de senaste 
modekläderna tillverkas 
– ändå köper vi dem. Inte 
kan väl vi ta ansvar för 
kromförgiftade indiska 
barn! Det ansvarstagan-
det får inte alls plats  

i dagens ekonomiska teo-
rier, där den personliga 
utvecklingen och njut-
ningen värderas högre än 
gruppens och kollektivets, 
där konsumtion är lika 
med lycka och stendam-
met försvinner i den glo-
bala handelns specialise-
ringar och extrapriser. 

Att denna recension hand-
lar så mycket om ansvarsta-
gande betyder inte att Bon-
nedahls bok är en enda lång 
moralpredikan, utan visar 
på det engagemang ämnet 
skapar hos mig. Andra lä-
sare kommer att fastna för 
ekonomins metabolism, 
efterfrågan som styrinstru-
ment, IPAT-modellen, se-
paration från naturen och 
andra resonemang. Det är 
bara att hugga in! 

Ta del av de två stora 
berättelserna om dagens 
värld. Båda är verkliga och 
sanna, men i längden oför-
enliga – ja, vi står i själva 
verket i slutet av båda två. 
Och eftersom ingen av dem 
har något happy end, måste 
vi börja på en ny berättelse.

Annika Burholm

 f RECENSION

OLJA ÖVERALLT. Konflikten mellan tillväxt, konsumtion och ändliga resurser utgör kärnan i Karl Johan Bonnedahls, do-
cent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Umeå, bok ”Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexis-
tens: En bok om att tänka om”.  FOTO: SCANPIX
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där allting 
värderas  
i pengar.

”
BERÖR. Karl Johan Bonnedahl berör med sin nya bok. 
 FOTO: KENNETH SANDELIN
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