
Nationell Verkstad Hållbara Livsstila

Från hype till allvar!
NATIONELL VERKSTAD HÅLLBARA LIVSSTILAR

PLATS: Brewhouse, Åvägen 24, Göteborg, http://brewhouse.se/kontakt/#hitta-hit
TID: 8 november kl 13:00 (registrering från kl 12:30) till 9 november ca kl 12:30.
KOSTNAD: 1000 kr inklusive eftermiddagsfika och middag på kvällen den 
8 november, samt förmiddagsfika och lunch den 9 november. 
Rabatterat pris för civilsamhällets organisationer: 500kr

ANMÄLAN SENAST 28 OKTOBER: Begränsat antal platser. Anmälan är bindande, 
men kan överlåtas till kollega. 
MODERATOR: Martin Sande, Dialogues
MER INFORMATION: Tove Lund, Göteborgs Stad: 
nationell.verkstad@goteborg.se

Att vi måste ställa om till mer hållbara livsstilar är 
allt fler överens om, men hur ökar vi takten och tar 
ytterligare steg?
Välkommen till en nationell verkstad där vi bjuder in aktörer från olika sektorer i 
samhället för att gemensamt inspirera varandra och samskapa lösningarna som 
underlättar och gör det attraktivt att leva hållbart. Programmet hittar du på 
följande sidor.

Konferensen riktar sig till: kommunala och regionala tjänstemän, 
politiker, myndigheter, akademi, näringsliv och 
det civila samhällets organisationer.

8-9 NOVEMBER • GÖTEBORG

Anmäl 
dig här!

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43475A407346405D4B7840&EventId=41425F4170424A51467740&SessionId=41475A4A7247475C467740


12:30 Registrering 

13:00 Välkomstord 
 Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs Stad, David Simon, Director, Mistra Urban   
 Futures och Maggie Javelius, enhetschef, Naturvårdsverket.
 
 Sveriges mobilisering för hållbarhetsmålen 
 De globala hållbarhetsmålen är på plats, men hur ska genomförandet i Sverige 
 gå till? Hur kan olika aktörer jobba konkret med målen och vilka är de    
 globala och nationella utmaningarna? Lyssna till Johan Hassel, ledamot i 
 regeringens Agenda 2030-delegation och tillika vd för tankesmedjan 
 Global utmaning.

 Du är vad du köper - är identitet ett hinder för hållbarhet? 
 Globala målen visar vägen - men hur fast är vi i mode och konsumtion som 
 identitet? Klarar vi av att leva hållbart? Cecilia Solér, docent vid 
 Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, demaskerar 
 konsumtionskulturen  och vår tids jakt på ständigt nya produkter.

 Hållbar konsumtion och produktion - hur får vi det att hända?
 FN:s utvecklingsmål nr 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och 
 produktionsmönster. Sara Winroth, hållbarhetschef på Lindex, berättar om 
 företagets långsiktiga hållbarhetsarbete från lokal till global nivå. Vad krävs 
 för att på riktigt bidra till en mer hållbar utveckling?
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14:50 Fika

15:20 Speed-dating med livsstilsinnovatörer 
 Vad får man när man dammsuger Sverige på innovationer för hållbara livsstilar?
 Under eftermiddagens speed-datingpass får du ta del av spännande initiativ, erfarenheter och   
 tips från innovativa företag, offentliga aktörer och organisationer som verkligen förändrar. 
 Medverkande: Brf Viva, Bygdens saluhall, Cykelköket, Fritidsbanken, GreenhackGbg, 
 Greenhouse Malmö, HSB LivingLab, ResursRestaurangen, Retoy m.fl. Facilitator: Åsa Minoz 

17:00 Prisceremoni och mingeltorg
 Presentation av årets vinnare av ”Nyttigaste Affären”
 Nyttigaste affären är ett pris som belönar en affärsrelation som möter sociala och/eller 
 miljömässiga utmaningar. Priset delas ut av Cecilia Lööf och Malin Bernhardsson från prisets
 värdföretag HSB och Spoon. www.nyttigasteaffaren.se
 Mingeltorg med möjlighet att prata mer med bl.a. 
 innovatörerna från speed-datingen och andra aktörer, 
 i samarbete med Studiefrämjandet.

18:00 Middag

8 NOVEMBER



8:30 God morgon! 

 Klimatutmaningar, folkhälsa och ett gott liv - kräver medskapande
 Är en radikal omställning till hållbar konsumtion möjlig och hur påverkar det våra 
 möjligheter till välbefinnande? Jörgen Larsson, forskare Chalmers, expert på 
 klimatpåverkan från våra livsstilsval

 Är vår strävan efter välbefinnande kanske den bästa drivkraften i omställningen till en
 hållbar livsstil? Johan Hallberg läkare/strateg Landstinget Dalarna, Hälsofrämjande och   
 hållbar utveckling

 Är människors delaktighet i samhällsfrågor en avgörande faktor för att ge fler ett gott liv?  
 Lisa Bomble, forskare medskapandeprocesser, Chalmers

 
  En lokal omställning till hållbara livsstilar - kräver möjliggörare
 Vilken roll kan kommuner och regionala aktörer ta för att underlätta och sätta fart på den  
 lokala omställningen? Panelsamtal med Maria Ivarsson, Naturvårdsverket, Erica Eneqvist,  
 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Katarina Axelsson, Stockholm Environment  
 Institute.
      
10:00 Fika

10:30 Djupdykning - vad krävs för att åstadkomma handling? 
 Här får du som deltagare grotta ner dig i hur olika aktörer kan underlätta för invånarna att  
 leva hållbart. I detta workshop-pass knyter vi an till gårdagens speed-dating och goda   
 exempel. Här får du möjlighet att diskutera utifrån dina erfarenheter och ta med nya idéer  
 hem. 

 Reflektion och summering
 
 
12:00 Lunch
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