Hur ska klimatledarskapet ökas?

Sammanställning av resultatet från en workshop med
studenter, inom ramen för IVAs Studentråds projekt
Kraftsamla för klimatet.

I november anordnade IVAs Studentråd en workshop på temat “Hur ska
klimatledarskapet ökas?”
Fjorton studenter från Kungliga Tekniska Högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan Stockholm, Linköpings Universitet och Lunds
Tekniska Högskola jobbade under fyra timmar med att tillsammans identifiera
olika hinder för ett ökat klimatledarskap i samhället idag. I nästa steg fick de
arbeta fram förslag på lösningar som exempelvis initiativ, regleringar eller
andra åtgärder för att överkomma de identifierade hinderna. Syftet med
workshopen var, utöver att lösa uppgifterna, även att bland studenterna
främja en diskussion kring vad klimatledarskap är och hur det kan utövas och
ökas på olika nivåer i samhället. Syftet med den här rapporten, som är en
sammanställning av resultatet från workshopen, är främst att agera underlag
för vidare diskussion kring detta viktiga ämne.

IVAs Studentråd
kraftsamlar för
klimatet
IVA står för Kungliga Ingenjörsvetenskaps Akademien och är en organisationen som samlar
1300 ledamöter, indelade i olika avdelningar
efter kunskapsområde. Kopplade till akademin
finns även 250 företag, som medlemmar i IVAs
nätverk. Akademien är tänkt att fungera som
en mötesplats för sakkunniga och beslutsfattare och har till uppgift att främja näringslivets
utveckling samt tekniska och ekonomiska
vetenskaper, till nytta för samhället. Akademin
arbetar idag alltså inte enbart med ingenjörskonst, åtminstone i ordets ursprungliga, tekniska bemärkelse. Studentrådet i sin tur består
av dryga tiotalet ledamöter vilka studerar vid
Sveriges tekniska högskolor, handelshögskolor
och Sveriges lantbruksuniversitet. Dessa sitter
på tvååriga mandat. Rådets uppgift är att öka
kopplingen mellan IVA och Sveriges universitet samt bidra med ett studentperspektiv till
IVAs verksamhet. Under uppstarten av det nya
rådsåret i höstas fick ledamöterna organisera
sig i mindre projektgrupper efter intresse och
kompetens. Vi var fyra i rådet som tidigt insåg
att vi hade ett gemensamt, stort intresse för
just klimatfrågan och ville driva ett projekt med
koppling till den.
Vi i studentrådet började tidigt att reflektera
kring formuleringen av IVAs uppgift, att främja
näringsliv och vetenskaper till nytta för samhället, och ställde oss frågan om vilket samhälle
detta syftade på? Det svenska samhället eller
samhällen i hela världen, samtida eller kommande samhällen? När det gäller klimatet och
effekter av ett förändrat sådant är det omöjligt
att inte se till geografiska och tidsmässiga
aspekter. Vi vet med odiskutabel säkerhet att
det är människor på andra platser än Sverige
som (redan) drabbas värst av klimatförändringarna och att människor ur kommande genera-

tioner kommer drabbas värre än de som lever
nu. I vårt projekt Kraftsamla för klimatet har
vi därför valt att betona att vårt arbete främst
bidra ska till nytta för framtida samhällen och
även på andra platser än Sverige.
Bara veckor efter att vi startat upp arbetet med
vårt projekt släpptes IPCC:s femte specialrapport. I rapporten redogörs för hur två graders
uppvärmning bland annat beräknas leda till
ett isfritt arktiskt hav, att alla tropiska korallrev
dör ut och - den kanske allra tydligaste samhälleliga konsekvensen - att i runda slängar 100
miljoner fler människor försätts i fattigdom, än
vad som beräknas vid en uppvärmning om 1.5
grader. I skrivande stund är den globala medeltemperaturen cirka 1 grad högre än under
förindustriell tid. Vi i projektgruppen kände en
växande frustration över att se Sverige, som
skrivit under Parisavtalet och därmed åtagit
sig att halvera sina utsläpp till 2030, inte fullt
ut agera på den forskning som visar att både
teknik och kunskap finns för att kunna göra
just detta. Allt mer resurser läggs på att ta
fram nya, ännu bättre tekniker, när det som
egentligen behövs är en implementering av de
utsläppsminskande åtgärder och tekniker som
vi redan vet fungerar. Vi menar att dessa två
typer av insatser, implementeringen av befintliga åtgärder och tekniker samt framtagandet
av nya, måste ske parallellt. Mot bakgrund av
allt detta valde vi i Kraftsamla för klimatet att
rikta in oss på begreppet klimatledarskap och
hur det kan ökas. För att lösa vår egen uppgift
- öka kopplingen mellan IVA och Sveriges universitet samt bidra med ett studentperspektiv
till IVAs verksamhet - valde vi att bjuda in just
studenter till denna vår första workshop.

Klimatledarskap
Vad är då klimatledarskap? Det är som med de
flesta begrepp inte helt entydigt eller enkelt
att definiera. Samtidigt finns det professorer i
just klimatledarskap och universitet ger kurser
i ämnet. Kevin Anderson är en av dessa professorer, och någon som inspirerat oss mycket
under uppstarten av vårt projekt. Anderson är
en av Storbritanniens främsta klimatforskare
och har tidigare arbetat som rådgivare åt landets regering. Enligt honom utövas ledarskap
på alla olika nivåer i samhället. Man kan leda
sig själv, sin familj och sina vänner, men också
ett företag eller parti. Anderson har uttryckt i
en intervju att det individuella och kollektiva ledarskapet är två sidor av samma mynt och ett
samspel mellan dessa båda typer av ledarskap
är fundamentalt. Vidare understryker Anderson
hur viktigt det är i klimatfrågan att det man säger och framför allt det man gör signalerar att
den globala uppvärmningen är något att ta på
allvar. Klimatforskare som okommenterat och
till synes obekymrat flyger jorden gång efter
annan, menar Anderson, uppvisar ett sämre
klimatledarskap än t.o.m. så kallade klimatförnekare. Själv har han framgångsrikt drivit sin
forskning framåt på den internationella arenan
utan att ha flugit en enda gång de senaste 15
åren.
Rapporten Exponential Climate Action Roadmap togs fram av svenska forskare och företag
hösten 2018. Författarna menar att tekniken
och kunskaperna redan finns för att kunna
halvera växthusgasutsläppen till år 2030, som
Parisavtalet kräver. Det som saknas är viljan
och kraften att implementera dem. Mot den
bakgrunden listas sedan ett exponentiellt ökat
klimatledarskap hos såväl individer som företag och städer som en av de viktigaste faktorerna för att klara minskningen av utsläpp. I
den här rapporten beskrivs så kallade klimatledare som de som är villiga att ta ett steg längre
än andra, prova nya saker, dela med sig av sina
resultat och inspirera. Vidare menar författarna
att klimatledare kommer visa att en snabb utsläppshalvering inte bara är möjlig, utan även
kan bidra till ett ökat välstånd och förbättrad
hälsa i samhället.

Hinder för ett ökat
klimatledarskap
I workshopens första del hade deltagarna som
uppgift att identifiera hinder för ett ökat klimatledarskap i samhället. Grupperna ringade
in problem och utmaningar av både administrativ, politisk och social karaktär. Flera av
dessa hinder överlappar naturligt varandra.
Personliga, sociala hinder hos en individ med
mycket inflytande kan exempelvis skapa
liknande hinder på organisatorisk nivå, liksom
politiska hinder kan skapa sociala hinder ända
ner till individnivå. Här nedan har vi listat de
olika hindren enligt två kategorier, hinder som
berör förståelse och sedan hinder som handlar
om agerande. De två olika typerna av hinder
påverkar givetvis ständigt varandra. (O)förståelsen för innebörden av ett visst problem
påverkar hur man agerar i förhållande till det.
Ett samhälle som aktivt arbetar för att motverka eller förhindra en viss problematik kommer i
sin tur att öka medborgarnas förståelse för att
det är viktigt att också själva arbeta med dessa
frågor.

Förståelse

Deltagare på workshopen identifierade flera
hinder som alla kan kopplas till just en (o)förståelse för den globala uppvärmningen, dess
orsaker och effekter. Trots att en majoritet av
de svenska medborgarna idag känner till att
det pågår en global uppvärmning, betyder inte
detta att dessa också förstått innebörden och
de samhälleliga konsekvenserna av en sådan
klimatologisk förändring. Ett ledarskap som
syftar till att minska vår klimatpåverkan måste
bottna i en förståelse för varför vi i syfte att
motverka klimatförändringarna måste ändra
vissa av våra beteenden.

• Bristande medvetenhet och kunskap om

sådant som relaterar till den globala uppvärmningens orsaker, nuvarande status och konsekvenser

• Otydlig ansvarsfördelning i samhället (vad

ska/bör ligga på individ-, organisations- och/
eller politisk nivå)
• Brist på visioner för hur problem relaterade till klimatförändringarna kan lösas, och för
hur ett samhälle med nettonoll-utsläpp skulle
kunna se ut
• Många ser insatser för klimatet som uppoff
ringar. Det vinklas ofta till att ske på bekostnad
av tillväxt och/eller frihet. Det saknas en tydlig
bild av vad alternativet till att agera för att hindra den globala uppvärmningen kommer göra
för tillväxten och friheten.
• Vad jämför vi med? Geografi och tid som två
viktiga parametrar här.
• Avskilda från verkligheten, t.ex. geografiska
avstånd, svårt förstå hur “allt hänger ihop”
• Kort v.s. lång sikt - en vinst för samhället
idag kan vara en stor förlust för samhället i
framtiden
• Enbart en liten “elit” av experter och sakkunniga som äger klimatfrågan
• Orealistisk världsbild, en oförståelse för
den globala uppvärmningens omfattning och
påverkan på samhället
Här kan vi se hur många går med liknande
tankar. Flera av de förståelse-relaterade hindren handlar just om hur klimatfrågan sätts in
ett relaterbart sammanhang. Vilka är referenspunkterna, vad jämför vi en klimatrelaterad risk
med, hur väl förstår vi de tidsliga och rumsliga
aspekterna av den globala uppvärmningen
är alla frågor som enligt workshopdeltagarna
påverkar vårt potentiella klimatledarskap.

Agerande

Workshopdeltagarna identifierade också faktorer som skulle kunna hindra både individer och
organisationer att vidta utsläppsminskande åtgärder, trots att dessa nått en förståelse att det
borde göras. Vissa av dessa hinder är av social
karaktär, andra relaterar till bristande politisk
och/eller organisatorisk styrning samt bristande kommunikation om hur och infrastruktur för
att dessa handlingar skulle kunna genomföras.
• Eget ansvar kan kännas obetydligt, vad gör
det för skillnad om bara jag ändrar mig? Gäller
både på individ- och nationsnivå.
• Låg prioritet - även om frågan lyfts upp mer
den senaste tiden, av både politiker, organisationer och privatpersoner, är den fortfarande
lågt prioriterad relativt andra parametrar
• Läskigt att vara först/själv med förändringar - både ett socialt hinder för individer i en
grupp som exempelvis ett kompisgäng eller en
familj, men också som ett strategiskt hinder för
företag inför en osäker utveckling
• Dålig kommunikation - om hur läget är, vad
som kan och bör göras - sinsemellan individer,
men också från politiker till både företag och
individer
• Politisk feghet/tröghet - Ingen som talar tydligt om den globala uppvärmningen. Ovilja att
förespråka “obekväma” beslut och interventio-

ner, då det kan leda till minskat förtroende hos
de många väljare som inte insett behovet av
sådana åtgärder.
• Väntar för länge på den perfekta lösningen
- Relaterar till ovanstående. Det finns idag inga
“perfekta” lösningar som gör att allt enkelt kan
fortsätta som nu, fast koldioxidneutralt. Istället
för att implementera alla de många, mindre
och kompletterande lösningar och åtgärder
som idag finns inom räckhåll, inväntas en sådan “perfekt” lösning.
• Hållbarhet är inte integrerat i andra ämnen/
områden - detta kan innebära utbildningsmässiga såväl som administrativa hinder.
• Inte social accepterat att ta en klimatledarskapsroll - kan uppfattas som att man “skryter”
om sitt eget tagna ansvar.
• Generationskrock - det som var fint, exklusivt och eftersträvansvärt för en generation
ses som slösaktigt och egoistiskt för en annan,
kan försvåra i kommunikationen mellan olika
generationer
• Prestationsångest - svårt att hantera ett så
komplext och omfattande problem, kan verka
nästan paralyserande på oss. Leder till att inget
alls görs, eftersom ingen enskild handling eller
åtgärd i sig verkar vara tillräcklig, kanske inte
alls ens verksam.

Lösningar för
ett ökat klimat
ledarskap
Inför den här delen av workshopen fick deltagarna rösta fram de hinder som de helst ville
arbeta vidare med och hitta lösningar till. Förslagen på lösningar var många och av mycket
varierande karaktär, här nedan återfinns en
kort sammanfattning av de idéer och förslag
som grupperna arbetade fram.
Hinder: Bristande medvetenhet och kunskap
om individens och samhällets klimatpåverkan
Lösningar: Exempel på lösningar är klimatmärkningar på konsumentprodukter och tjänster. Digitala tjänster som är kopplade till en
privat kolbudget, dessa tjänster bör även sätta
klimatpåverkan i ett sammanhang och förklara
påföljder.
Hinder: Otydlig ansvarsfördelning
Lösningar: En lösning är att alltid börja med
sig själv på alla nivåer och inom alla områden.
Det skulle även vara en lösning att sluta ställa
sig frågan vems ansvaret är, eftersom ansvaret alltid vilar på alla personer. Klimatcoacher
skulle kunna hjälpa individer att inse och ta sitt
ansvar. En annan lösning är att “lyfta” ansvaret
genom att institutionalisera detta på organisationsnivå. Ett exempel på detta skulle kunna
vara att hårdare reglera vilka varor och vilken
kvantitet av dessa varor en matvarubutik får
sälja.
Hinder: Alla ser bara uppoffringar/finns ingen
positiv vision
Lösningar: En lösning är att lyfta fram extrema positiva utfall eller visioner för att förskjuta
referenspunkten för vad som är en bra nivå av
engagemang för klimatet. Ett sätt att inte se
klimatsatsningar som en uppoffring är genom
att jämföra kostnader i framtiden, istället för
kostnader idag, som exempelvis LKAB gör
idag.

Hinder: Läskigt att vara först/själv med förändringar
Lösningar: Man kan även för detta hinder
arbeta för att förskjuta referenspunkter genom
att lyfta fram och normalisera vad som idag
ses som extrema fall. Detta skulle kunna göras
av exempelvis NGO:s, tankesmedjor, influencers o.s.v. De som ligger i framkant borde sikta
ännu högre, exempelvis genom att ha negativa utsläpp, istället för att endast sänka sina
utsläpp, som mål.
Ett annat sätt är att använda lagstiftning eller
förbud, som gör att ingen är själv eller först
eftersom alla tar klivet samtidigt.
Hinder: Politisk feghet/tröghet
Lösningar: För att skaka liv i politiken måste
det skapas ett “sense of urgency”. Klimatfrågan
bör diskuteras i större utsträckning och separerat från andra frågor, till exempel så som det
sker i Klimatriksdagen. Eventuellt kan man bryta ut klimatfrågan helt, så att det sker separata
val i denna fråga. För att motverka trögheten i
det politiska systemet bör det finnas ett öppet
samarbete mellan näringsliv och politik. En annan lösning är att skapa en aktionsgrupp som
ger positiv feedback på klimatåtgärder/initiativ.
Hinder: Väntar för länge på den perfekta lösningen
Lösningar: En lösning som är närliggande är
att börja med sig själv och de saker som man
själv kan påverka. Ett annat tankesätt är att
bryta ner problemet och eventuella lösningar i
mindre delar för att kunna börja någonstans.
Ett annat förslag är att anordna case-tävlingar
som handlar om klimatet. På så vis kan man
börja arbeta med problemet som något som
går att lösa, skapa en större drivkraft i arbetet
med lösningarna, samt sprida och fånga in
relevant kunskap till och från fler personer. IVA
skulle till exempel kunna vara en aktör som

genomför klimat-casetävlingar.
Man kan jämföra klimatet med en sjuk patient, vi har inte ett superbotemedel, men vet
att den är svårt sjuk och behandlar med alla
medel vi känner till. När det gäller just klimatet,
har vi en uppsjö av kända medel, men istället
för att behandla med dessa, så gör vi i flera fall
det rakt motsatta. Klimatledarskap är också
learning by doing och “walk the talk”.
Hinder: Hållbarhet är inte integrerat i andra
ämnen/områden
Lösningar: Politiska direktiv är en lösning.
Exempelvis skulle det kunna stå i högskoleförordningen att alla studenter bör läsa 1 högskolepoäng klimatledarskap, kombinerat med
att klimatologiska aspekter av hållbarhet bör
genomsyra alla utbildningar. Ett annat sätt att
integrera hållbarhet i fler områden är att göra
hållbarhet till en ledningsfråga, på så sätt kan
frågan ej vara isolerad eller ett “add-on”.
Det borde finnas konkreta checklistor och
verktyg för att halvera utsläppen till 2030 för
både individer och organisationer.
Hinder: Generationskrock mellan generationer
Lösningar: En konkret lösning som redan finns
implementerad i andra ämnen är ett omvänt
mentorskap, där en ung person är mentor åt
en äldre person. En annan lösning är att skapa
mötesplatser som gynnar utbyte av kunskap,
till exempel morföräldrar och barnbarn emellan. En tredje lösning är en framtagen guide
kring hur man ska kommunicera om klimatet
med personer som har olika perspektiv.

Konkreta förslag
på initiativ och
åtgärder som
ska leda till
ett ökat klimat
ledarskap
I denna del skulle deltagarna arbeta fram konkreta förslag på agerande till de lösningar som
togs fram i det tidigare momentet. När vi hade
nått hit, till workshopens avslutande moment,
hade vi mindre tid kvar än beräknat. Som en
följd av detta är det här avsnittet bitvis väldigt
kortfattat. De idéer som växte fram under
workshopen förtjänar att utvecklas ytterligare
och de stommar som återges nedan kommer
att kunna användas som underlag till framtida
diskussioner på temat.

Flytta normalpunkten

Att vara klimatneutral ska vara en norm och
en lägstanivå, inte ett högt uppsatt mål. Däremot ska det vara ett högt uppsatt mål att vara
klimatpositiv, att man binder mer koldioxid än
vad man släpper ut. Nedan följer förslag på
initiativ som skulle kunna förskjuta referenspunkterna:
• Istället för en tävling för entreprenörer och
nya företagsidéer så hålls en tävling där individer tar fram klimatpositiva lösningar åt både
individer och organisationer. Det är ett event
som skulle kunna sponsras av av olika företag,
exempelvis i samarbete med IVA. Detta ska ge
en förflyttning av normen till klimatneutral, när
fokus ligger på på att bli klimatpositiv.
• Anordna (hållbara) hållbarhetsevent för
influencers för att öka deras engagemang för
klimat- och hållbarhetsfrågor. Influencers, som
på flera sätt har en ohållbar livsstil med en
stor konsumtion och mycket resande, påver-

kar många av deras följares livsstil i samma
riktning. Därför vore ett ökat hållbarhetsfokus
bland influencers ett bra sätt att göra engagemang för klimatet trendigt och “coolt”.

Kommunikationsplattform som lyfter
positiva politiska beslut och nyheter för
klimatet

Politiska beslut som innebär minskad påverkan på klimatet behöver få backning. Politiker
som engagerar sig i klimatfrågan ska känna en
uppskattning och att de har stöd från individer
och organisationer. Vi studenter, inte minst,
behöver även få mer information om vad som
händer på klimatfronten, och få känna till att
beslut som innebär positiv förändring för klimatet faktiskt fattas.
• En kommunikationsplattform där politiska
beslut och/eller nyheter som är positiva för
klimatet publiceras och det öppnas upp kanaler för allmänheten att reagera genom likes
och kommentarer, för att kunna skicka positiv
feedback till politiker, beslutsfattare, företag
och organisationer.

Pensionär-influencer

Det finns mycket så kallat “content” som riktar
sig till den yngre generationen, bland annat
influencers som använder sina kanaler för att
sprida en medvetenhet kring en uppsjö av
viktiga frågor. Ett sätt för att minska generationsklyftan i klimatfrågan skulle kunna vara ett

informationsarbete som via äldre influencers
riktar sig till en målgrupp som idag kanske inte
får samma utbud av information om klimat och
hållbarhet. Följande förslag skulle leda till detta:
• Konvertera Svensk Damtidning
• Rekrytera influencers genom
lära-sig-internet-kurser
• Påverka relevanta företag med en äldre
målgrupp
• Fler TV-program som berör klimatfrågan

Tjänster för de som vill gå före i
omställningen

Vi pratar om att det behövs förebilder, men
hur ska vi underlätta för personer för att kunna ta steget och leda denna rörelse? Alla har
inte samma självförtroende och kunskap som
Greta Thunberg, men vi behöver fler Gretor
i landet. Därför bör det finnas lösningar som
underlättar för de som vill gå i bräschen. Det
skulle till exempel kunna finnas fler olika appar
och konsulttjänster för hur man tar ett ökat
klimatledarskap.

Årets klimatlärosäte

Skapa en grupp bestående av studenter,
näringsliv, politiker och forskare som skriver
en checklista för universitet och högskolor
att gå efter för att minska lärosätenas direkta,
negativa påverkan på klimatet. Checklistan ska
bestå av punkter som är mer ambitiösa än de
mål och handlingsplaner som lärosätena har
haft tidigare. Exempel på vad som skulle stå
på checklistan är att man inför vegetarisk mat
som standard, att man endast kör elbilar, att
inga pappersutskrifter görs och att event om
hållbarhet genomförs. Det lärosäte som baserat på checklistan lyckas bäst med klimatarbetet vinner priset som Årets klimatlärosäte.

How-to-guide: Hur kommunicerar man
klimatledarskap
• Panel med beteendevetare, psykologer, kom-

munikatörer med uppdrag att kommunicera ut
klimatrelaterade frågor
• Människor i olika åldrar, som enklare kan rikta
sig mot sin egen åldersgrupp
• Guider och filmer tillgängliga för alla
• Hemsida med alla “dumma frågor”
• Samla alla argument som enkelt förklarar t.ex.
vissa orsakssamband samhälle-klimat på ett
ställe
• “Train the teacher”
• Retorik-hjälp

Politiska regleringar och ramar

Olika typer av politiska medel måste användas
både som och för ett ökat klimatledarskap. En
politisk åtgärd skulle vara att ställa upp en
• Nationell utsläppsbudget i linje med Paris-avtalet som,
• Delas upp mellan kommunerna, där alla ska
få en s.k. “fair slice”
• Budgeten skulle eventuellt också kunna delas
upp på individer.

Sammanfattning och fortsatt
arbete
Syftet med workshopen var att främja en diskussion om vad klimatledarskap är och hur det
kan utövas och ökas på olika nivåer i samhället.
I ett första steg skulle workshopdeltagarna ta
fram hinder för klimatledarskap och kom fram
med förslag av både administrativ, politisk och
social karaktär. Dessa hinder kunde delas in i
två kategorier i) hinder som berör en bristande
förståelse för klimatproblematiken och ii) mer
handlings-relaterade hinder som kvarstår och
blockerar ett klimatledarskap, även efter att en
förståelse om klimatproblematiken erhållits. I
ett nästa steg valde deltagarna på workshopen
ut ett antal hinder, till vilka lösningar arbetades
fram. I ett sista led skulle deltagarna utveckla
några av dessa lösningar som tagits fram i det
tidigare momentet, vilket gav ett antal konkreta
förslag till ageranden. Det bör noteras att detta
moment inte behandlades i den utsträckning
som det var tänkt på grund av tidsbrist. Trots
det hoppas och tror vi att de konkreta förslag
på initiativ och åtgärder, tillsammans med
övriga idéer som togs fram under workshopen
ska kunna användas som underlag för vidare
diskussioner inom ämnet.
I kölvattnet efter höstens workshop har även
nya resonemang vuxit fram. Vi har identifierat
ett behov av att tydligare särskilja mellan vad vi
ser som två olika typer av klimatledarskap - det
med en indirekt effekt på utsläppen av olika
växthusgaser och det med en direkt effekt på
utsläppen av växthusgaser. Vidare argumenterar vi nu för att båda typer krävs och aldrig
får utesluta varandra. Då både vi i rådet och
deltagarna på workshopen alla är studenter, låt
oss hämta ett exempel från universitetens och
högskolornas sfär. Att utbilda om miljömässig
och klimatologisk hållbar utveckling (indirekt
påverkan på klimatet) får inte vara ett alternativ

till att bedriva en sådan (direkt påverkan på
klimatet). När vi nu jobbar vidare med begreppet klimatledarskap och frågor om hur det ska
kunna ökas på samtliga nivåer i samhället har
vi lagt än mer vikt vid denna kategorisering. Vi
i Kraftsamla för klimatet fortsätter att arbeta
med temat klimatledarskap och planerar att
arrangera både fler workshops och seminarier
med panelsamtal under våren.

Projektgruppen
Projektgruppen ”Kraftsamla för Klimatet”, som
är en del av IVAs Studentråd består av:
Felicia Olsson - Sveriges Lantbruksuniversitet
Obi Okolo - Kungliga Tekniska Högskolan
Anna Adolfsson, Linköpings universitet
Linnea Michel, Linköpings universitet
För att ta kontakt med projektgruppen, skriv
gärna ett mejl till projektledaren Felicia Olsson:
feon0002@stud.slu.se

