
Miljöutbildning 2.0 – anledning till optimism 
 
För att ligga i framkant behöver organisationen medvetna, kunniga och engagerade medarbetare. 
Ju fler som ser fördelarna med att satsa offensivt mot en hållbar framtid, desto lättare går 
förändringsarbetet. Och det finns all anledning till optimism. 
 
I Miljöutbildning 2.0 får deltagarna goda argument för att speeda upp klimat- och miljöarbetet och 
inspiration för att göra arbetet effektivt och lustfyllt. Kursen är också en ”hinderröjning” – vi tittar 
på verkliga och inbillade hinder för att miljöanpassa samhället – och hur vi kan få bort dem.  
 

Format Halvdags föreläsning med gott om plats för frågor och reflektion. 

Målgrupp Utbildningen passar för alla i offentlig verksamhet och näringsliv och 
skräddarsys utifrån målgrupp och önskemål. Inga förkunskaper behövs. 
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Innehåll i kursen 
 
Global kunskap – lokala redskap 
Villkor för ett hållbart samhälle. Och hur vi förverkligar 
detta på hemmaplan..  
 
God ekonomi är ett bra redskap för välfärd… 
… och förutsätter hållbara ekologiska system. Det finns 
inte några motsättningar mellan miljösatsningar och 
god ekonomi. Tvärtom.  
 
Miljö är mer, inte mindre 
Miljöarbete är offensivt. Mer solceller, fler elbilar, mer 
ekologisk mat, fler gröna jobb, mer delaktighet… 
 
Tripple win  
Goda exempel där miljö, hälsa och ekonomi går hand i 
hand. 
 
Hot och möjligheter  
Senaste nytt om dagsläget för olika miljöfrågor. 
Utvecklingen går åt fel och åt rätt håll – samtidigt.  
 
Hållbar energi i överskott 
Energi finns, tekniken finns. Grön el är lika billig som 
fulel. Så varför tveka… 
 
 

 
 
Klimat i förändring 
Fakta, fabler, förskräckelse och framtidstro. 
 
Ett jordklot räcker långt 
10 miljarder ekologiska fotavtryck. Det går alldeles 
utmärkt med smartare produktion och konsumtion. 
 
Grön konsumtion på väg mot status 
Ekologiska livsmedel slår rekord, miljöbilar är high-
tech, second hand högsta mode.  
 
Bilen, biffen och bostaden 
Samma utmaningar med nya förutsättningar och ny 
teknik. Vi vet hur hushållen kan halvera sin 
klimatpåverkan. Nu ska vi göra det lustfyllt också!  
  
Bättre och bättre 

I det hållbara samhället mår vi minst lika bra som idag. 
Hur hittar vi oss själva och våra behov i en värld i 
snabb förändring? 
 
Tänk om…   
Om alla gör små handlingar, ja då kan vi få stora 
miljövinster. Ensam är inte stark – tillsammans 
förändrar vi världen.  
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