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Program och 
medverkande
Välkommen till en dag med 
intressanta föredrag, inspireran-
de exempel och tankeväckande 
samtal. Här kan du läsa mer om 
de olika programpunkterna och 
alla som medverkar till att fylla 
den här dagen med innehåll.

På väg mot det post-fossila samhället
Kairos Future har spanat framåt i drygt 25 år men aldrig har 
så många andra också talat om framtiden. Tecknen på att 
vi befinner oss i steget mellan två olika slags samhällen är 
många, inte minst de senaste årens politiska turbulens. Tek-
niska lösningar knuffar på och möjliggör en omställning, och 
med god demokrati kan vi ta steget tillsammans. I det här 
föredraget visas exempel och förslag till hur detta kan göras.

Fredrik Torberger, seniorkonsult  
och framtidsstrateg, Kairos Future
Fredrik Torberger är director för Kairos Futures stöd till 
offentlig sektor. Med en bakgrund inom folkrörelse och 
föreningsliv, egenföretagande och beteendevetenskap talar 
Fredrik ofta om samhällets utmaningar från ett brett sys-
temperspektiv. Nu senast ledde Fredrik arbetet med studien 
Morgondagens medborgare.

Häng med i en kavalkad av erfarenheter från projektet Den koldioxidsnåla platsen. Efteråt har du möjlighet att mingla och 
fråga mer om det som just du blev intresserad av. Några exempel på vad du kommer att få höra mer om: 

Så här gjorde vi!

• Restaurangnätverk för hållbarhet – så kan kommunen 
stödja med branschnätverk

• Så beräknade vi Umeås klimatpåverkan ur ett  
konsumtionsperspektiv

• #Brytupp – cykelkampanjen som kom en bit på vägen
• Bilfri testgrupp med ringar på vattnet
• Framgångsfaktorer för att integrera energiundervisning 

i grundskolan
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Slow business – så tjänar du  
pengar på hållbarhet

Johanna Nilsson, opinionsbildare, bloggare, designer
Den nya tiden kräver att såväl företag som handel måste 
ställa om mot mer hållbarhet. Men knäckfrågan är: hur fort-
sätter man tjäna pengar samtidigt som att hållbarhet faktiskt 
handlar om mindre konsumtion? En inspirerande föreläsning, 
med lika delar trendspaning, bra exempel från branschen 
och egna erfarenheter och reflektioner.

Johanna Nilsson är författare, influenser och entreprenör 
med 15 års erfarenhet av hållbart mode. Hon står bakom 
bloggen, podcasten och boken ”Slow fashion” och är en av 
initiativtagarna till nätverket Klimatklubben. Tidigare grund-
are och ägare av smyckesmärket JohannaN och klädbutiken 
Replik. Arbetar som konsult inom affärsutveckling och som 
strategisk rådgivare med fokus på värderingsdrivet varumär-
kesarbete och entreprenörskap. Utsedd till Sveriges Second 
hand-profil 2019.

Formulera mål för resor som gör skillnad  
både för klimatet och ekonomin
Markus Robèrt, Docent vid KTH 
Processmetodiken CERO har utvecklats för att stödja organisationer och stadsdelar i deras 
beslutsprocesser mot klimatmål för resor. CERO har implementerats i drygt 90 organisatio-
ner i Sverige. Genom att skapa ett tydligt kvantitativt målscenario och en konkret handlings-
plan för att nå dit blir klimatmålen lokalt anpassade och enklare att uppnå – samtidigt som 
organisationen sparar ekonomiska resurser. 

Markus Robèrt är teknisk fysiker och docent vid KTH, som skapade CERO-modellen i sin 
doktorsavhandling. Under 15 års tid har Markus fokuserat på hur klimatmål för transport-
sektorn kan göras både ekonomiskt lönsamma och konkreta för organisationer att uppnå.

Så kan bostadsföretagen driva omställningen  
till ett mer hållbart samhälle

Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen
Hos Riksbyggen ska hållbarhet genomsyra allt de gör, allt från bostadsproduktion till förvaltning. 
Det handlar om att tänka på både det stora och det lilla, allt från klimatsmart betong, mobilitets-
åtgärder och brottsförebyggande arbete. Therese Berg berättar om projekt där Riksbyggen ligger 
i framkant men också hur de tar tillvara på lärdomarna och skalar upp de hållbara lösningarna i 
hela företaget. 

Therese Berg jobbar idag som hållbarhetschef på Riksbyggen. Hon har en examen i Kulturgeogra-
fi och redan under studietiden började hon intresserad sig för frågor som vi idag adresserar till 
den sociala hållbarheten och bostadsfrågor. Efter studietiden arbetade hon många år på SABO, 
branschorganisationen för allmännyttan men sen drygt 3 år finns hon nu på Riksbyggen där hon 
började som strateg för social hållbarhet. 
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Hör företrädare för näringslivet, akademin och offentliga sektorn ge sin syn på hållbar konsumtion och vad vi kan göra för att 
åstadkomma förändring. Samtalsledare är konferensens moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Vad krävs för att en hållbar livsstil  
ska bli norm? 
En liten knuff eller sticka ut hakan? Vad krävs för att förflytta 
normer? En väg till långvarig omställning kan vara de sociala 
normerna, men hur påverkar vi dem? Ska vi ge små knuffar i 
rätt riktning eller skaka om och utmana invanda mönster?
Medverkande:
• Fredrik Torberger
• Therese Berg
• Linda Westerlind
• Joakim Kulin
• Anna-Karin Nilsson
• Johan Sandström

Klimatdriven affärs- och  
verksamhetsutveckling
Hur kan kommunen och näringslivet tillsammans möta 
klimatutmaningarna? Vad är kommunens roll i omställning-
en till en mer hållbar konsumtion? Kan branschnätverk och 
arenor för innovationer vara vägen fram?
Medverkande:
• Markus Robèrt
• Johanna Nilsson
• Peter Juneblad
• Elin Söderberg
• Anders Samuelsson
• Herman Ståhl

Talkshows

Anders Samuelsson, kreativ ledare  
och köksmästare, Blå huset i Umeå AB
Som kreativ ledare och köksmästare ser Anders Samuelsson 
till att Blå husets restauranger ständigt utvecklar sitt håll-
barhetsarbete. Blå huset är en av medlemmarna i Nätverket 
Hållbara Restauranger som Umeå kommun samordnar. 
Nyligen utsågs Gotthards krog, som är en av Blå husets res-
tauranger, till Årets hållbara restaurang 2019. Gotthards krog 
är också initiativtagare till projektet svinngott. Tillsammans 
med grossisten Martin&Servera räddar de varje vecka ca 
300 kg grönsaker från soptunnan. Blå huset driver också en 
stadsnära odling på Västerhiske i Umeå.

Anna-Karin Nilsson, strateg, Gullers Grupp
Anna-Karin är ansvarig för leveranser vid Gullers Grupps 
kontor i Umeå. Hon har över 20 års erfarenhet av att arbeta 
med kampanjer och koncept och har arbetat med varumär-
kesstrategier och kommunikationsrådgivning för uppdrags-
givare inom såväl privata som offentliga organisationer. 
Anna-Karin var strateg i arbetet med kommunens cykelkam-
panj ”Bryt upp” och har även tidigare arbetat med liknande 
kampanjer för Umeå kommun.
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Peter Juneblad, näringslivschef,  
Umeå Kommun
Som näringslivschef jobbar Peter Juneblad med att skapa 
förutsättningar för Umeå tillväxt med företagens behov i 
centrum. Kommunens näringslivskontor fungerar som en 
länk mellan kommunen, näringslivet och övriga aktörer i 
samhället. Enheten genomför och stöttar projekt, initiativ 
och aktiviteter som bidrar till att resan mot kommunens 
vision om 200 000 invånare till 2050 sker på ett socialt, eko-
nomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Herman Stål, universitetslektor och docent, 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Herman forskar om hållbart entreprenörskap och hållbara 
affärsmodeller med inriktning på den cirkulära ekonomin 
och klimat. Han är t ex intresserad av vad nya affärsmodeller 
innebär för relationen mellan företag och kund/konsument. 
Han var tidigt med i projektet i arbetet och diskussionerna 
kring konsumentvaneundersökningen. Till konferensen kom-
mer han för att prata om de utmaningar och möjligheter som 
finns kring klimatsmarta, cirkulära, affärsmodeller.   .

Elin Söderberg, klimat- och energi- 
samordnare, Länsstyrelsen Västerbotten
Som klimat- och energisamordnare ansvarar Elin för att ”med 
ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regi-
onala arbetet inom samtliga relevanta sakområden avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan”. Hon var 
initiativtagare till projektet Fossilfria transporter i norr och 
leder nu arbetet med att ta fram en ny regional klimat- och 
energistrategi för Västerbottens län.

Foto: Andreas Lindegren.

Linda Westerlind, bilfri-deltagare och poli-
tisk chefredaktör Folkbladet Västerbotten 
Som en av deltagarna i kommunens bilfria försök testade 
Linda Westerlind med familj hösten 2018 att ställa bilen i tre 
månader och helt och hållet ta sig fram med kollektivtrafik, 
cykling och promenader. Linda är också politisk chefredaktör 
för en av ortens dagstidningar. 
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Bra att veta om konferens och workshop
Konferens
Tid: Registrering kl 9 torsdag 9 maj
Plats:  Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59

Workshop
Tid: 08.30 fredag 10 maj
Plats:  Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59
För dig som är anmäld till workshop fredag 10 maj kommer 
mer information i ett separat mejl.

Program
www.umea.se/co2platsen2019
På nästa sida hittar du konferensens program att skriva ut. Vi 
tillhandahåller inte några tryckta program. 

Kontakt och avbokning
Anna Gemzell
anna.gemzell@umea.se
090-16 16 96

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Catarina Rolfsdotter-Jansson är moderator, föreläsare, författare och journalist som 
i hela sitt yrkesliv fokuserat på hållbarhet. Hon är talesperson i klimatorganisationen 
Föräldravrålet och medgrundare till den internationella koalitionen Our Kids’ Climate.

Joakim Kulin, PhD, Forskare, Sociologiska 
institutionen vid Umeå Universitet
Joakim Kulins forskning fokuserar på människors attityder 
och beteenden i förhållande till klimatförändringarna och 
miljön, med fokus på skillnader mellan länder och betydel-
sen av samhälleliga faktorer. Ett särskilt fokus i Joakim Kulins 
forskning ligger på varför människor som tror på klimat-
förändringarna och som är oroade för dess konsekvenser 
fortfarande gör förhållandevis lite för att motverka dem, 
samt varför styrkan i relationen mellan medvetenhet/oro 
och aktiv handling skiljer sig mellan samhällen.

Johan Sandström, enhetschef miljöutveck-
ling, Umeå kommun
Johan Sandström har arbetat med energi- och klimatfrågor 
i femton år på lokal och regional nivå. Han har deltagit i och 
drivit flera större hållbarhetsprojekt om beteendeförändring 
och är numera chef för enheten miljöutveckling på Umeå 
kommun. 

Moderator och samtalsledare
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Torsdag 9 maj
9.00 Fika och registrering

9:30 Välkomna!

9.45 På väg mot det post-fossila samhället 
Fredrik Torberger, seniorkonsult och framtidsstra-
teg på Kairos Future

10.30 Så kan bostadsföretagen driva  
  omställningen till ett mer hållbart  
  samhälle 

Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen

11.00  Så här gjorde vi! – del 1
Häng med i en kavalkad av erfarenheter från  
projektet Den koldioxidsnåla platsen. 

12:00 Lunch 

13:00  Vad krävs för att en hållbar livsstil ska  
  bli norm? 

Talkshow med bland annat forskare, kommunika-
tionsexperter och deltagare i projektet

13:45 Formulera mål för resor som gör  
  skillnad både för klimatet och  
  ekonomin

Markus Robèrt, Docent vid KTH

14:30 Så här gjorde vi! – del 2
Häng med i en kavalkad av erfarenheter från  
projektet Den koldioxidsnåla platsen. 

Vi serverar fika under tiden

15:30  Slow business – så tjänar du pengar  
  på hållbarhet

Johanna Nilsson, opinionsbildare, bloggare,  
designer

16:00 Klimatdriven affärs- och verksamhets 
  utveckling

Talkshow med intressanta aktörer från näringslivet, 
offentlig sektor och akademin.

17.00 Avslutning med middag och  
  underhållning

Fredag 10 maj kl 8.30–13.00
Är du anmäld till fredagens workshop? Då får du mer infor-
mation i ett separat mejl från oss.

För att workshoptillfället ska bli så givande som möjligt vill 
vi att du kommer förberedd till workshopen genom att följa 
instruktionerna i mejlet.

Under workshopen kommer vi att fördjupa lärdomarna och 
insikterna från torsdagen med att konkretisera hur vi kan job-
ba vidare kring att underlätta klimatsmarta val och livsstilar:

Valbara workshops
Workshop 1: Hur kan vi utveckla kommunernas verktyg för 
att påverka normer och hållbara beteenden?

Workshop 2: Vilken roll ska kommunerna spela i omställning-
en till mer hållbar konsumtion? 

Förmiddagsfika och lunch ingår.


