
KONFERENS – HÅLLBARHET VID EVENEMANG 

 

 

 

 
 

Bli inspirerad och få stöd i arbetet 

med hållbarhet vid evenemang!  

Varmt välkommen till denna inspirerande dag 

som arrangeras av Effort Consulting. 

Målet med dagen är att du ska få förståelse för 

hur du planerar, genomför och förbättrar ditt 

evenemang med utgångspunkt i hållbarhet. Av 

kunniga experter får du inspiration och konkreta 

råd kring hur du jobbar med hållbarhetsaspekter 

som jämställdhet, klimat, säkerhet och 

samarbeten.  

Dessutom får du ta del av framgångsrika koncept 

från arrangörer som lyckats. Vi kommer också att 

visa verktyget Hållbart Evenemang och hur det 

kan ge dig stöd i hållbarhetsarbetet. 

FÖR VEM? 

Konferensen vänder sig till dig som arrangerar 

eller arbetar med att genomföra event samt dig 

som upphandlar eller köper in evenemang, 

möten och konferenser. 

 

PROGRAM 

  

9.30 – 10.00 Frukostfralla 

10.00 –12.00 

 

Hållbarhet – från ord till handling 

– Stefan Book, Effort 

 

Klimatläget från Zeromission 

– Jenny Blomberg & Carl Lindesvärd 

 

Säkerhet & trygghet  

– Mike Sahlénius, IFK Göteborg 

 

Jämställdhet  

– Ida Lindgren, Effort 

 

12.00 – 13.00 Klimatsmart lunch 

13.00 – 14.30 

 

Sponsring & hållbarhet 

– Anders Lindén, Tango Brand Alliance 

 

Hållbar mat vid evenemang 

– Sofia Strandberg, expert mat & klimat 

 

Tillgänglighet  

– Jan Peter Bergkvist, Sleepwell  

 

Verktyg för  

hållbarhet vid evenemang 

- Simon Strandvik, Effort  

 

 

14.30 – 15.00 Fika 

15.00 – 16.00 

 

Best practice  

– Anna Linton, Notes for Peace 

 

Best practice  

– Katarina Thorstensson, EM i Ridsport 

 

INFORMATION 

Datum: 23 oktober, 2017 

Tid: 10.00 – 16.00 

Plats: Svenska Mässan, Göteborg 

Pris: 2500 kr exkl moms 

Anmälan sker här. 

https://www.effort.se/utbildningar/hallbarhet-vid-evenemang/


 

 

Klimatläget 

Jenny Blomberg & 

Carl Lindesvärd -  

Klimatexperter Zeromission  

Jenny och Carl ger oss det  

senaste kring klimatfrågan. Vilka är de pådrivande krafterna och 

hur ligger vi egentligen till med utsläppen globalt och i Sverige? 

Och hur påverkar det globala klimatarbetet oss i Sverige? 

Zeromission uppdaterar oss kring vad som händer.    

 

 

Sponsring & hållbarhet 

Anders Lindén – VD på Tango  

Brand Alliance AB 

Anders har över 25 års erfarenhet av 

sponsringsområdet som strateg och rådgivare. Vi kommer att få 

höra hur sponsring gått från donationer och bidrag, till att idag 

utformas som viktiga varumärkessamarbeten. Hållbarhet har 

idag en viktig plats i dessa samarbeten, både om de handlar om 

direkt samhällsnyttiga samarbeten eller hur man utformar de 

mer ”traditionella” sponsorskapen med hållbart fokus. 

 

 

Best Practice: Notes for Peace 

Anna Linton – samhällsentreprenör &  

initiativtagare till Notes for Peace.  

 

Anna kommer att berätta om hur de arbetat med hållbarhet 

kring evenemanget ”Notes for Peace”. Hon har gedigen 

erfarenhet av allt från att coacha unga entreprenörer, utveckla 

idéer, skapa nydanande festivalkoncept till att hitta kreativa 

lösningar. Anna älskar att skapa och har inställningen “hur svårt 

kan det va?” grundmurad i sig. 

 
Tillgänglighet  

Jan Peter Bergkvist  

Hållbarhetsrådgivare Sleepwell AB 

 

Förutom att Jan Peter Bergkvist är författare till böcker som 

”Hållbarhet i Praktiken” och "Hållbarhet vid evenemang" (om 

ISO 20121) har han erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet 

inom besöksnäringen. Hör Jan Peter berätta om tillgänglighet 

som en självklar hållbarhetsdimension vid evenemang. 

 

Best Practice: EM i Ridsport  

Katarina Thorstensson –  

Hållbarhetsstrateg Göteborg & Co 

Som hållbarhetsansvarig för många  

evenemang har Katarina värdefull kunskap om vilka insatser 

som faktiskt gör skillnad. Hör Katarina berätta om hur de 

arbetat med hållbarhet kring evenemanget EM i Ridsport. 

 

Simon har mångårig erfarenhet av inspirationsföreläsningar och 

rådgivning kring hållbarhet vid möten och evenemang. Dessutom 

är han skapare av verktyget Hållbart Evenemang. 

 

Moderator  

Simon Strandvik – Effort Consulting  

 

FÖRELÄSARE 

 

 

Hållbarhet –  

från ord till handling 

Stefan Book – VD Effort Consulting  

 

Under ytan är det mycket som påverkar om vi lyckas med det vi 

vill göra. Det är också mycket som påverkar andras upplevelse 

av det vi gör. Vad är det som gör att ett evenemang blir riktigt 

bra? Hör Stefan ge sin syn på helheten och viktiga detaljer. 

Stefan är en väl anlitad inspiratör och har en doktorsexamen i 

”Total Quality Management”. 

 

Säkerhet & trygghet  

Mike Sahlénius  

Säkerhetschef IFK Göteborg 

 

Arbetet med säkerhet kring större evenemang är en utmaning 

och det gäller att man lär känna sin publik och dess behov för 

att uppnå ”bra” säkerhet. Vad är bra säkerhet? Viktigt att 

kommunicera trygghet framför säkerhet. Använder man 

säkerhet på fel sätt är risken att besökarna känner otrygghet. 

Mike Sahlénius har mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete vid 

evenemang. 

 

 

Jämställdhet   

Ida Lindgren –  

Effort Consulting 

 

Jämställdhet ska vara en självklarhet för alla, men trots att 

Sverige är världens mest jämställda land är det långt kvar tills vi 

är jämställda i praktiken. Vad går att göra vid evenemang? Hur 

lyckas vi vara jämställda rakt igenom – går det?  Ida är en väl 

anlitad föreläsare och ger oss konkreta råd. 

 

Hållbar mat & dryck  

vid evenemang 

Sofia Strandberg – Agronom 

  

Hur ska man då tänka kring mat och dryck vid evenemang? 

Vegetariskt, närproducerat, näringsriktigt, svenskt eller alltihop? 

Sofia har under många år arbetat med hållbar livsmedels-

produktion i hela livsmedelskedjan och kommer att dela med sig 

av sin syn på hur man kan ta ansvar och göra skillnad. 


