
Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med Stiftelsen TEM 

och Campus Helsingborg, hälsar dig varmt välkommen till ett 

spännande seminarium om hållbarhetskommunikation!

Hållbar utveckling står idag högt upp på agendan i många 

sammanhang. Det är inte bara beslutsfattare och miljökämpar

som engagerar sig i frågorna. Att kommuner, företag och andra

organisationer kommunicerar vad man gör för att skapa ett

bättre samhälle, har blivit en självklarhet.

Hur kommer det sig att vissa lyckas med att kommunicera 

hållbarhetsfrågor, medan andra inte lyckas alls? Vad skiljer bra

hållbarhetskommunikation från dålig? Kan hållbarhetskommu-

nikation leda till bättre konkurrenskraft? Finns det risk att allt för

ambitiös hållbarhetskommunikation övergår i greenwashing?

Läs det fullständiga programmet på nästa sida! 

Välkommen!

Att kommunicera 
hållbar utveckling

S E M I N A R I U M  O M  H Å L L B A R H E T S K O M M U N I K AT I O N

15 september 2009

Tisdagen den 15 september, kl. 13.00–16.00
PLATS: sal U202, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2

KOSTNAD: 300:– exklusive moms. Medlemmar i Hållbar Utveckling Skåne deltar kostnadsfritt.

FRÅGOR: Kontakta Helena Thelander 0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.nu

ANMÄLAN: via e-post helena.thelander@hutskane.nu. Uppgifter som ska vara med i anmälan är namn,organisation,
eventuell fakturaadress, födoämnesallergier eller särskilda behov. Sista anmälningsdag 10 september.

OBS! TA MED DIN EGEN NAMNSKYLT! I sann hållbarhetsanda förespåkar vi återanvändning av gamla
namnskyltar hellre än att vi gör nya.



Program
13.00 Välkommen

Moderatorerna Johanna Wester och Emmy Carlson hälsar välkommen.

13.05 Hållbarhetskommunikation helt enkelt 
Daniel Eriksson, kommunikationsvetare och konsultchef på Stiftelsen TEM delger sina 
erfarenheter av hur olika organisationer kan nå ut med sitt hållbarhetsarbete. 

13.20 Hållbar utveckling i praktiken 
Klas Nyberg, enhetschef för Miljöverkstaden i Helsingborg ger oss insyn i hur kommunikation
och pedagogik skapar miljöengagemang hos skolbarn. Klas berättar om hur man kan arbeta
för en hållbar utveckling i praktiken genom pedagogiska lekar och reflekterande diskussioner.
Handen, hjärtat och hjärnan samverkar och gör att eleverna motiveras och lär sig.

13.35 Samarbete mellan organisationer
Anette Cerne, forskare vid Lunds Universitet har studerat hur organisationer i Storbritannien
samarbetat för hållbarhet när det gäller fiske genom organisationen MSC. Kommunikation
är grundläggande för samarbete och genom organisationsperspektivet beskrivs en mycket
intressant och aktuell problematik. 

13.55 Retorik för förändring 
Lina Olivia Gustavsson, grafisk formgivare och grundare av design- och kommunikations -
byrån Sustainable Studio. Byrån är specialiserad på att marknadsföra framtidsvänliga idéer
och produkter och drivs av övertygelsen att långsiktigt lönsamt företagande går hand i hand
med miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

14.15 Paus 
Fika till toner från Musikhögskolans studenter. 

14.45 Hållbara shoppingvandringar och socialt nätverkande 
Christian Altenius, initiativtagare till CityPolarna, berättar om CitySpaningar, där butiker får
möjlighet att visa upp sitt utbud och berätta om sitt engagemang kring hållbarhetsfrågor. 
CityPolarnas sociala nätverkande är ett viktigt verktyg för en hållbar samhällsutveckling i en
tid där vi är starka individualister men samtidigt har insett vikten av stora nätverk. 

15.05 Lysande exempel på bristande kommunikationsstrategier
Petra Flaum, konsult inom hållbarhetsfrågor kommer prata om propositionen ”Gemensamt
ansvar: Politik för Hållbar Global Utveckling”. Propositionen är ett lysande exempel på hur
en samstämmig politisk satsning inte kommit till sin rätt på grund av bristande kommunika-
tionsstrategier. 

15.25 IKEA och uppgiften som aldrig tar slut
Eva Stål, koordinator för miljö och socialt ansvar på Ikea Sverige, berättar hur Ikea arbetar
med hållbarhetsfrågor och hur detta kommuniceras internt och externt. De ser arbetet med
att ta ett socialt och miljömässigt ansvar som en uppgift som aldrig tar slut; man kan alltid
nå lite längre och ett steg på vägen har tagits i och med den senaste Ikea-katalogen.

15.45 Birthe Müller från Hållbar Utveckling Skåne avrundar

Med reservation för ändringar i programmet.

Sprid gärna inbjudan vidare till personer som kan tänkas ha intresse av seminariet. Alla är välkomna!

Kommande seminarier i Hållbar Utveckling Skånes regi: OKTOBER Hälsa och miljö (Malmö). 25 NOVEMBER Närproducerad mat
(Höör). 26 JANUARI Klimatanpassning (Kristianstad). MARS Hav- och kustfrågor (Simrishamn)

Glöm inte namnskylten!


