
Workshop: 
Sociala dimensionen av regional biogasutveckling

Onsdag 16 Nov 2022 

Högskolan i Gävle, rum 31:322.
Program

• Kl. 8.30-9.00 Kaffe och registrering

• Kl. 9.00-9.15 Välkommen och presentation

• Kl. 9.15- 10.30 Rundabordsdiskussioner (med rotation)

• Kl. 10.30-10.45 Fikarast

• Kl. 10.45-11.00 Röster från olika grupper

• Kl. 11.00-12.00 Allmän diskussion och sammanfattning



The social roles and dimensions of the Biogas sector

• Aim of the workshop: To identify, discuss, and outline strategies for enhancing
the social roles and dimensions of the Biogas sector in the region Gävleborg.

• Objectives of the day

▪ To briefly review the current situation and conditions

▪ To brainstorm on possible strategies in the following areas

➢ Skills development and employability

➢ Gender equality and relation
➢ Diversity, inclusion and integration

➢ Community development and prosperity

➢ Networking and collaborative governance

▪ To propose a roadmap in enhancing the social dimension



Methodologies: 
Value-Cafe & Social Lab- Road-Mapping

• Brief presentation – Bioväx social dimension (social aspects from 
- Pre-study + Project) – (15 mins)

• Round-table (with rotation) discussion (1 hr 15 mins)

Table 1: Skills & Employability (capacity-building)

Table 2: Gender – Empowering Women in the sector

Table 3: Diversity, inclusion and integration

Table 4: Community development and prosperity 

Table 5: Networking and collaborative governance

• Social Lab: Plenary Brainstorming and discussion on a Roadmap
(1 hr)



Social  
jämlikhet

Social 
rättvisa

Socialt 
kapital

Social jämlikhet - jämn fördelning av 
fördelar och åtgärder vid planering och 
genomförande

Social rättvisa: Rättvis fördelning av 
förmåner och åtaganden i enlighet med 
medel och kapacitet

Socialt kapital: Skapa fördelar för alla baserat 
på förtroende, samarbete, ömsesidighet, 
solidaritet, nätverk, sammanhållning och 
egenmakt

Sociala aspekter



Biogas: Societal Problems to Solutions?

Source: https://www.smithsonianmag.com/innovation/commuter-bus-
runs-poop-180953541/

Source: https://www.energigas.se/library/2887/booklet-biowaste-to-biogas.pdf

Source: 
https://www.psd.gov.sg/challenge/ideas/trends/eco-
anxiety-the-psychological-impact-of-climate-change

Source: https://www.gasum.com/

Source: https://ecovillage.org/project/angsbacka/



Originalbilden: Kate Raworth, Doughnut Economics. 
Översättning och bildbehandling: Statsrådets kansli.

Källa:https://kestavakehitys.fi/sv/hall
bar-utveckling



Socialt kapital
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Den sociala dimensionen


