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Digilog hållbarhetskonferens bjuder in hela Sverige till Helsingborg 
 
Den 16 september anordnas sjunde upplagan av hållbarhets- och framtidskonferensen A 
Sustainable Tomorrow på Dunkers i Helsingborg. I år har arrangören ställt om till en digilog 
version på grund av Covid-19. Var man än befinner sig i Sverige har man nu möjlighet att delta: 
genom lokala hubbar eller digitalt tack vare ett samarbete med det världsledande sociala 
klimatnätverket We Don't Have Time, som livesänder eventet. Årets tema är klimatledarskap. 
 

 
 
Förre statsministern Fredrik Reinfeldt återkommer som huvudtalare och får bland annat sällskap av Svante 
Axelsson från Regeringskansliet, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Den svenska prisbelönta 
innovationen Einride, en intelligent förarlös så kallad Pod, visas upp som ett exempel på morgondagens 
fossilfria transportsystem, passande för ett logistikcentrum som Helsingborg. Konferensen direktsänds från 
en studio på Dunkers kulturhus i Helsingborg med ett begränsat antal platser enligt myndigheternas 
rekommendationer. Samtliga deltagare får även tillgång till en specialframtagen app för att underlätta 
kommunikationen före, under och efter konferensen.  
 
– På grund av Covid-19 fattade vi tillsammans med våra rådgivare beslutet att bygga morgondagens 
mötesform redan idag. Vi kombinerar det bästa av det fysiska mötet med alla effektiva och hållbara 
fördelar som den digitala tekniken ger oss. I Helsingborg med omnejd erbjuder vi platser på ett 10-tal 
hubbar – det vill säga fysiska platser med direktsändning. Det innebär att vi får en större räckvidd och 
bättre möjligheter för mångfald och inkludering. Man kan även välja att delta helt digitalt. Vi bjuder nu 
även in näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi i andra städer och orter att vara med och 
organisera sina lokala hubbar. Var du än befinner dig i landet kan du vara i Helsingborg den 16 september, 
säger Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow. 
 
Stipendium på 50 000 kronor 
Under konferensen genomförs workshops, fysiska och digitala, där man arbetar med ett antal konkreta 
utmaningar. Samtliga deltagare coachas av erfarna experter och får efteråt tillgång till slutsatser och idéer. 
Bästa lösning går vidare till en tävling där vinsten är 50 000 kronor i ett We Don't Have Time-stipendium 
samt en presentation för internationell publik under hösten. 



 
– När vi nu successivt återstartar samhället är det oerhört viktigt att agera utifrån den ännu större kris vi 
har att ta hand om: klimatkrisen. Vi har inte råd att tappa tempo i klimatomställningen. Lyckligtvis ser vi 
många positiva exempel på hur människor och företag samarbetar för att hitta nya lösningar. Detta 
kommer vi att fokusera på under konferensen, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig på A 
Sustainable Tomorrow. 
 
Fredrik Reinfeldt en av huvudtalarna 
Hållbarhets- och framtidskonferensens huvudtalare är: 

 Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister 2006–2014, gör en omvärldsanalys med fokus på 
effekterna av Covid-19 samt USA-valets påverkan. 

 Rebecka Carlsson, Hållbarhetsentreprenör, talar om exponentiell klimatomställning. 
 Svante Axelsson, Regeringskansliet, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, talar om hur vi 

ställer om till ett fossilfritt samhälle. 
 

 
 
– När världen skulle behöva globala svar som allra mest faller vår rådande världsordning isär och inåtvänd 
nationalism blir redskapet som möjliggör framväxten av ”Strongmen”. Vi går från gemensamma svar och 
ansträngningar för att möta klimathot och rådande pandemi till nationella svar som ofta kommer i konflikt 
med varandra, eller rena förnekanden av problemen. I höst, den 3 november, avgör det amerikanska folket 
vem som ska vara USA:s president de kommande fyra åren. Det kommer att avgöra i vilken riktning 
rådande utveckling rör sig. Kan världen hitta tillbaka till gemensamma svar, och hur kommer de i så fall att 
se ut? Jag ser fram emot att för femte gången tala på hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable 
Tomorrow, säger Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister 2006-2014. 
 
Hållbar svensk innovation visas upp 
I samband med konferensen visar företaget Einride, som nyligen utnämndes till Europas Hottest Mobility 
Startup, upp sin förarlösa och eldrivna Pod. Det är ett utmärkt exempel på en hållbar innovation som kan 
bidra till ett fossilfritt samhälle och till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Flera företag har redan visat vägen i 
sin klimatomställning genom att vilja använda Einrides Pod i sin framtida verksamhet. 
 
– Att bromsa klimatförändringar och globala luftföroreningar genom minskad användning av fossila 
bränslen är vår tids stora utmaning. Vägfrakt står för över 7 procent av de globala koldioxidutsläppen och är 
den främsta orsaken till luftföroreningar i stadsområden runt om i världen. På Einride är vi engagerade i en 
framtid för frakt som är hållbar, säker och kostnadseffektiv genom autonom elektrisk transport, men vi 
kommer att behöva alla ombord. Med våra lösningar finns det inga fler ursäkter för företag att inte byta, 
säger Robert Falck, grundare och VD på Einride, som deltar i ett direktsänt samtal från scenen på Dunkers 
den 16 september. 
 



 
 
För mer info, vänligen kontakta: 
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig A Sustainable Tomorrow, 070-471 69 75, 
catarina@asustainabletomorrow.se 
Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow, 070-527 61 12, bo@asustainabletomorrow.se 
 
 
A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi ser till att personer med olika 
bakgrund lär känna varandra och utvecklar samarbeten som ger mervärden för individer, företag och 
samhälle. A Sustainable Tomorrow har den erfarenhet och kompetens som krävs för att arrangera 
konferenser, workshops och utbildningar med de främsta nationella och internationella föreläsarna och 
coacherna. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig 
och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar 
nya affärsmöjligheter genom samarbeten. 
www.asustainabletomorrow.se 
 
 
 


