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Välkommen till Naturskyddsföreningens årliga konferens!

Miljö Jobb

Två kriser kan vara bättre än en!

Flera länder satsar nu på program för innovation och ny miljöteknik och pengar läggs på bordet 
för att genomföra stora miljö- och klimatinvesteringar. Inte bara för att lösa miljöproblemen utan 
främst för att skapa jobb och förbättrad konkurrenskraft. Nästa år är det riksdagsval och jobb-
politiken är redan en het debattfråga. Men vilka jobb ska vi ha? Låt oss utnyttja möjligheten till att 
snabba på samhällsomställningen genom en smart jobb-miljö-politik som gör världen bättre.

Vi skulle vilja tacka alla talare, moderatorer, besökare och alla som hjälpt till inför konferensen. 

Välkomna till en spännande dag önskar miljökonferens-teamet:  
Sanne Kasemets, Moa Asperö Lind, Hanna Borglund, Jonas Lindquist, Carina Grave-Müller,  
Mona Wallin, Kristoffer Talltorp, Sven Hunhammar och Svante Axelsson. 

 
Dagens Meny

08.30 Kaffe / Te

10.30 Kaffe / Te och ostsmörgås med grönsaker

12.15 Lunch - Sallad på matvete med säsongens ekologiska grönsaker samt salsa på blandade    
 bönor och sydfransk grönsaksragu toppad med  ekologisk fårost
 Bröd, kaffe/te & chokladbit 

14.45 Kaffe / Te och hallonmuffins 



08.30-09.00 Registrering och kaffe 

09.00-10.30 Spoken word
  Ayesha

  Välkomna 
  Carolina Klüft och Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

  Miljön och jobben – två utmaningar, en lösning   
  Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen
  
  Tillväxt och innovation - förutsättningar för att lösa klimatutmaningen
  Anna-Karin Hatt, (C) IT- och energiminister
  
  Därför stödjer tyska metall energiewende (engelskt tal)
  Angelika Thomas, sakkunnig miljö-, energi-och klimatpolitik, tyska IG Metall  
   
10.30-11.00 Fika 

11.00-12:15 Det stora moderna projektet; klimatomställning med uthållig välfärd
  Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, KTH

  Paneldiskussion: Halva energin – hela välfärden. Vi bygger bort arbetslöshet!
  Lotta Jaensson, Riksbyggen, Hans Nilsson, Energirådgivarna, Christoffer Järkeborn, Skanska  

  Paneldiskussion: 100 % förnybart – Ny våg för jobben
  Martin Wiredius, Transportarbetarförbundet, Petter Holland, Preem, Carl von Schantz, Lantmännen

  Musik 
  Anna Christoffersson  

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.30 Facket ♥ Miljön = Sant
  Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO  
  
  Bolagsstyrning, miljö och klimat  
  Erik Thedéen, (M) statssekreterare, Finansdepartementet

  Paneldiskussion: Vart ska alla pengar komma ifrån?
  Stina Billinger SPP, Sandra Kinnaman Nordström, The Good Tribe, Anders Wijkman, Romklubben,  
  Fredrika Gullfot, Simris Alg, Henrik Svanqvist, Skanska, Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

14.45-15.15 Fika

15.15-17.00 Ekonomiska läget och politikens möjligheter
  Magdalena Andersson (S), ekonomisk-politisk talesperson

  Paneldiskussion: Tuff miljöpolitik skapar fler jobb
  Eva Alfredsson, Tillväxtanalys, Karl Hallding, SEI
 
  Paneldiskussion: Vilken jobbpolitik är bäst för miljön – är det riksdagsvalets huvudfråga?
  Samtal med ledarskribenter:
  PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri, tidigare chef på ledarredaktionen på Expressen
  Yonna Waltersson, tf chefredaktör på Dagens Arena
  Johannes Forsberg, krönikör i tidningen Fokus och tjänstledig ledarskribent på Expressen

  Tack för idag
  Carolina Klüft och Svante Axelsson

Dagens program



Forts. Program för konferensen 
Miljön och jobben – två utmaningar, en lösning

 Paneldebatter    
Debatt 1
Halva Energin – Hela välfärden. Vi bygger bort arbetslöshet!
Hur hänger välfärd och energieffektiviseringar ihop? 
Forskarna larmar om klimathot och samhället skriker efter jobb. Slår vi ihop kriserna skapar vi meningsfyllda jobb som 
minskar energiförbrukningen, ökar konkurrenskraften och minskar hushållens utgifter. Därtill minskar arbetslösheten. 
Kan det vara så lätt? 
Våra paneldeltagare berättar om vilka styrmedel som behöver införas i allmänhet och vad som krävs för att t ex halvera 
energianvändningen i bostäderna i synnerhet.

Debatt 2 
100 % förnybart – Ny våg för jobben
Kan vi ta hjälp av solen, vinden och vågorna för att skapa nya arbeten? Ger energiomställningen till 100% förnybart fler 
arbeten? Vilka politiska krav kan vi ställa för att skapa förutsättningar till det förnybara samhället? 
Kan vi producera vår egen biodiesel genom att använda skogen på ett nytt sätt i takt med att pappersbruken läggs ned? 
Vad kan vi till exempel lära oss av Tysklands och Danmarks energiomställning?

Debatt 3
Var ska alla pengarna komma ifrån?
För omställningen behövs enorma investeringar och att de ekonomiska resurserna styrs om till de miljöprojekt som 
också genererar arbeten. För att kunna forma det hållbara samhället måste vi på kort tid genomföra en ”grön revolution” 
för att möta framtiden. Men vem sitter på pengarna? 
Kan Pensionsfonderna bygga om landet och erbjuda riskkapital till nya gröna företag. Behövs det en ny statlig grön 
investeringsbank som ger ut klimatobligationer och vad kan marknaden erbjuda? 

Debatt 4
Tuff miljöpolitik skapar fler jobb
Hur kan krav förvandlas till möjligheter? En politik som uppmanar till miljöetik kan leda till fler arbetstillfällen. 
Vad behövs för att få fart på det gröna näringslivet och vilken roll har staten för att få till tekniksprång som också kan 
skapa nya exportindustrier?

Debatt 5
Vilken jobbpolitik är bäst för miljön – är det riksdagsvalets huvudfråga?
Alla talar om jobben men kommer valet också att handla om vår gemensamma ödesfråga – en friskare planet och Sve-
rige som föregångsland på riktigt?
En panel bestående av ledarskribenter från olika tidningar med olika politisk färg diskuterar om konferensens olika 
konkreta idéer för att skapa en grön jobbpolitik som är möjlig att genomföra i praktiken.

Syftet med dagen är att vaska fram konkreta gröna jobbpolitiska förslag utifrån vad 
bland annat näringslivet, facken och miljörörelsen faktiskt föreslår och visa att en annan 
värld är möjlig!



Anna-Karin Hatt 
Anna-Karin är socialliberal centerpartist, andre vice partiledare, it- och energiminister, trädgårdsfantast och född 
i byn Mosshult, på gränsen mellan Halland och Småland. 
Miljön och jobben: Tillväxt, innovationer och ny teknik är ett sätt att lösa klimatutmaningen. Vi behöver skapa 
goda förutsättningar för miljöteknikföretag att växa och skapa nya jobb. För miljöhänsyn + tillväxt = sant.

Medverkande

Christoffer Järkeborn
Christoffer arbetar som Public Affairs Manager Sweden på Skanska AB. Han har tidigare arbetat som stabschef på 
Justitiedepartementet, som riksdagsledamot och som politiskt sakkunnig åt regeringen. 
Miljön och jobben: Det är tillsammans – näringsliv, politik och ideell sektor – som vi på bästa sätt kan lösa sam-
hällets utmaningar och skapa ett mer hållbart samhälle. 
Upprustning av miljonprogrammen - möjlighet att skapa hållbart samhälle och fler jobb. Krävs bättre samverkan - 
näringsliv och politik. #hållbarhet #grönt #socialt  #jobb

#miljojobb

Svante Axelsson
Svante är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen och en av dagens moderatorer.
Miljön och jobben: ”Att lösa klimatfrågan är ekonomins största möjlighet ” Citat Barack Obama 

Carolina Klüft
Carolina är en av Sveriges genom tiderna främsta friidrottare. Just nu arbetar hon aktivt med frågor som rör 
hållbar utveckling. Idag står hon på scenen som moderator.
Miljön och jobben: Miljö är inte längre något som bara berör och genomsyrar områden som djur, natur och 
planetens bästa. Det är en samhällsfråga för allas vår gemensamma och kommande generationers välfärd.

Mikael Karlsson
Mikael är ordförande i Naturskyddsföreningen och i European Environmental Bureau, Europas största miljöor-
ganisation. Mikael är agronom och miljöforskare och bland annat sakkunnig i regeringens Miljömålsberedning. 
Han är ledamot i EU-kommissionens  högnivågrupp ”European Resource Efficiency Platform”, som utvecklar 
strategier för att knyta samman miljö och ekonomi.
Miljön och jobben: Jobbpolitik och miljöpolitik är två sidor på samma hållbarhetsmynt. Potentialen för synergier 
är enorm. Det visar forskning och erfarenhet.

Angelika Thomas 
Angelika has been working for IG Metall as a political secretary since 1990. First in a training center for members 
of works councils and job stewarts. Now in the national office as policy advisor for environment, energy and 
climate policy. 
Miljön och jobben:  Germany’s “Energiewende”, the transition to renewable energy, is a driver for sustainable 
modernization of industry. It generates innovation, new technologies and jobs.

Staffan Laestadius 
Staffan är professor i industriell utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han har nyligen 
publicerat boken Klimatet och Välfärden – mot en ny svensk modell (Boréa förlag).
Miljön och jobben: Vägen bort från fossilberoendet går över omfattande satsningar på grön efterfrågan – inte 
minst investeringar i nya system för energi och transporter. Det nödvändiga bidrar inte bara till bibehållen (om 
än annorlunda) livskvalitet för våra barn utan skapar också möjligheter i form av arbetstillfällen som den traditio-
nella politiken misslyckats med.

Lotta Jaensson
Lotta är bostadspolitisk expert på Riksbyggen med tio års erfarenhet av bostads- och byggfrågor. Tidigare natio-
nell bostadssamordnare och författare till SOU om ungdomsbostadsbristen. Har varit med och utvecklat Skan-
skas koncept Miljonhemmet och byggde dessförinnan upp nätverket jagvillhabostad.nu. 
Miljön och jobben: Grön profilering av slitet miljonprogram: fler jobb, lägre energiförbrukning och statushö-
jande. Lösning: energi-ROT till alla. #miljojobb  



Stina Billinger
Stina är hållbarhetschef på SPP och Storebrand och pendlar mellan Stockholm och Oslo.
Hon är en ovanligt frispråkig hållbarhetschef  och har skapat en helhetslinje i arbetet mot ”dåliga samveten-sats-
ningar”, t ex speciella etikfonder.

Anna Christoffersson
’’Hon är soul, jazz och pop, kan bita ifrån som Aretha Franklin och smeka som Lisa Nilsson, men låter allra mest 
som sig själv ... Det bästa jag hört på mycket, mycket länge”, skrev DN om albumet Rivertime
Miljön och jobben: Jag ser så mycket fram emot att delta med musik i den viktiga höstkonferensen. Temat, två 
utmaningar - en lösning, är fantastiskt. Det inspirerar oss att gå längre, höja ribban och vara det bästa vi kan vara 
istället för att duka under inför vår tids alla utmaningar. Vi behöver tänka på nya sätt, på helheten. Jag special-
skriver en sång till konferensen, och det är väldigt inspirerande för mig, och förhoppningsvis för alla andra också! 

Hans Nilsson
Hans arbetar med energifrågor och teknikupphandling inom energiföretag, kommuner, standardiseringsorgan, 
myndigheter och internationella samarbetsorgan. Genom sitt företag FourFact genomför han uppdrag för svens-
ka och utländska beställare och sprider information om energieffektiva lösningar och system samt arbetar för att 
synliggöra den icke använda energins, den sk. ”Negawattens” betydelse.  
Miljön och jobben: Energieffektivisering behövs överallt och kan därmed skapa jobb i hela landet. Både tekniken 
och arbetskraften finns. Finns viljan?

Sandra Kinnaman Nordström
Sandra är samhällsentreprenör  i The Good Tribe, ett företag som arbetar för att skapa ett ”Zero Waste samhälle”. 
Hon arbetar med att utveckla koncept åt kommuner och företag för att skapa engagemang bland medarbetare och 
medborgare för hållbarhetsfrågor. 
Miljön och jobben: För att vi ska kunna skapa arbeten och samtidigt arbeta mot en hållbar samhällsutveckling 
måste vi börja se resurser där vi idag ser avfall, samt kompetensen och förändringskraften i unga människor. Låt 
unga vara med och driva den lokala, hållbara samhällsutvecklingen

Martin Viredius
Martin deltar i arbetet med att ta fram LO:s trafikpolitiska program och var ledamot av Transportarbetarförbun-
dets förbundsledning under åren 2002-2012. Transportköparna har ett avgörande ansvar om målet om en fossil-
oberoende fordonsflotta redan 2030 ska kunna nås.

Erik Thedéen 
Erik har en lång bakgrund från finanssektorn, både från statliga aktörer (Riksgälden, Riksbanken) och från privata 
aktörer (Stockholmsbörsen, Brummer o Partners). På finansdepartementet ansvarar han som statssekreterare 
under Peter Norman för ägarstyrning av de statliga bolagen samt för kommunfrågor. 
Miljön och jobben: Rätt hanterat finns inget motsatsförhållande mellan en bättre miljö och fler jobb – snarast 
tvärtom! Företag och företagsamhet är en enorm kraft och är given del av lösningen på de stora miljöutmaning-
arna. Ett aktivt och integrerat hållbarhetsarbete hos företagsledningar är avgörande. 

Karl-Petter Thorwaldsson
Karl-Petter är LOs ordförande sedan våren 2012. Han brinner för full sysselsättning; fler och bättre jobb. LO är 
Sveriges största fackliga centralorganisation med 14 förbund som samlar ca 1,5 miljoner medlemmar.
Miljön och jobben: Alla jobb måste bli grönare. Och jobben måste bli fler. Investera i energieffektiva bostäder 
#miljojobb 

Petter Holland
Petter är koncernchef och VD på Preem sedan 2012. Han har arbetat i oljebranschen, 29 år, framförallt med  
trading och i raffineringsindustrin. Petter är norrman och har en internationell karriär bakom sig, förutom att 
han har arbetat i Norge så har han även arbetat många år i USA och Saudi Arabien.
Miljön och jobben: I svenska skogen finns stor råvarupotential för förnybara drivmedel. Satsningar ger gröna 
jobb. Tydliga ambitiösa spelregler efterfrågas.

Carl von Schantz 
Carl är divisionschef för Lantmännen Energi, Sveriges största bioenergiföretag och producent av hållbara biodriv-
medel. Han ansvarar för verksamheter inom bl.a biodrivmedel, grön kemi, fjärrvärme och pellets för uppvärmning.
Miljön och jobben: Sverige ska vara bäst på hållbara transporter med klimateffektiva biodrivmedel från jord, skog 
och avfall. Höga politiska klimatmål och intelligenta styrmedel i Sverige och EU skapar möjligheter för nya gröna 
jobb i Sverige.

#miljojobb



Fredrika Gullfot
Fredrika är VD och grundare av Simris Alg, ett pionjärföretag som odlar mikroalger för att tillverka omega 3-fet-
ter som miljömässigt hållbart alternativ till fiskolja. Fredrika har bakgrund som forskare i bioteknik på KTH och 
som finansmatematiker på investmentbank.
Miljön och jobben: Miljöutmaningarna löser vi med ny teknik, det ger nya affärsmöjligheter och nya jobb. Men 
vi måste sluta subventionera det som är ohållbart.

Magdalena Andersson
Magdalena är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna sedan 2012. Tidigare har hon bland annat 
varit överdirektör på Skatteverket och statssekreterare vid Finansdepartementet. 
Miljön och jobben: Historiskt har Sverige tjänat stort på att konkurrera med kunskap och inte med låga löner. 
Samma sak kan gälla med klimatet. Att klara fler av miljömålen genom tuffare krav kan leda till strukturom-
vandling där Sverige ligger i framkant i ny, klimatsmart och energieffektiv produktion och innovation. På så sätt 
stärker en offensiv klimatpolitik Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Johan Trouvé
Johan är Vd på Västsvenska Handelskammaren som är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisa-
tion. De arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler 
och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. Arbetet har regionalt fokus eftersom den ekonomiska 
tillväxten påverkas huvudsakligen av regionala förutsättningarna framför kommunala och nationella.

Henrik Svanqvist
Henrik är ansvarig i för Public Affairs i Skanska. Har jobbat på internationell nivå med byggrelaterade frågor 
under många år. Under det senaste året har arbetsfokus varit utvecklingen av Stockholm för att möta framtida 
behov av infrastruktur och bostäder. 
Miljön och jobben: Omställningen av Sverige till ett hållbart och konkurrenskraftigt land kommer att kräva stora 
insatser framöver och ge upphov till många nya jobb. För att lyckas med detta så kommer det att krävas nya 
former av samverkan och en ny syn på hur vi finansierar vår framtida infrastruktur. 

Ayesha 
Ayesha är en svensk artist och konstnär. Hon karakteriserar sig själv och hennes arbetsmetoder som entreprenörs 
anarkism. Det innebär att se alternativa möjligheter i alla utmaningar inom innovation och reforms arbete vilket 
är hennes passion. Att göra det genom att korsa alla tänkbara discipliner är det som utmärker hennes metoder. 
Miljön och jobben: Skala ner är utmaningen för mig, mindre konsumtion blir mindre inkomstbörda och miljöav-
tryck. Gäller detta även företag och myndighet?

Kalle Hallding
Kalle leder forskningstemat ”Rethinking Development” vid Stockholm Environment Institute. Han har sin bak-
grund som ingenjör och Östasienvetare och har bl.a. följt Kinas utveckling sedan 30 år.
Miljön och jobben: Våra studier visar att realpolitik styr hur länder och andra aktörer agerar. I en värld med allt 
större osäkerhetsfaktorer kan en rad nationer redan idag utifrån egenintresse börja agera för att minska sårbar-
heten i sin energiförsörjning, minska kostsamma miljörelaterade hälsoeffekter och säkra jobben i en politik för 
framtiden där klimatnyttan blir en viktig positiv sidoeffekt snarare än ett ensamt mål i sig.

Anders Wijkman
Anders är opinionsbildare och författare. Han har varit generalsekreterare för Röda korset och för Naturskydds-
föreningen och suttit i Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Anders har varit en drivande miljödebattör för 
cirkulär ekonomi och hållbar tillväxt. Idag är Anders ordförande för Romklubben.

Eva Alfredsson
Eva arbetar som Analytiker inom området grön ekonomi på Tillväxtanalys. För närvarande ansvarar hon för ett 
regeringsuppdrag med syfte att analysera förutsättningar för en grön strukturomvandling inom näringslivet.
Miljön och jobben: Personligen är jag inte förtjust i begreppet gröna jobb. Målet är en hållbar, inkluderande, 
grön ekonomi. I den gröna ekonomin är alla jobb gröna – mer eller mindre.

Konferensens bloggare

Hippihäxan   http://hippihaxan.se
It’s easy being green  http://ekoenkelt.wordpress.com
Karins miljöblogg   http://www.karinsmiljoblogg.com

Rules of green   http://www.rulesofgreen.com
Stabil ekonomi   http://stabilekonomi.se
Supermiljöbloggen   http://www.supermiljobloggen.se

#miljojobb



Sveriges största Klädbytardag   
5 april 2014

 
 
www.naturskyddsforeningen.se 
/kladbytardagen

ÅRETS BOK 2014 + RÄDDA VÄRDEFULL SKOG  
= BÄSTA JULKLAPPEN 

Ge bort Mossa, massa, människa och en bit naturskog i julklapp. 
Beställ på naturskyddsforeningen.se/butiken innan den 2:a december 
så har du boken och diplomet i posten innan jul.

TESTA VÅR NYA APP!

Ladda ner gratis till din Iphone eller Android.  
Sök på Grön Guide i App Store eller Google Play.


