
Hur kom du i kontakt med Gränslösa Möten?
– En dag passerade jag en infartsskylt där det stod att John 
Hope Bryant skulle komma till A Sustainable Tomorrow, 
men datumen passade inte min kalender så jag tänkte 
”next time”. När jag läste om eventet i ett annat samman-
hang ringde jag helt sonika upp Bosse och sa:  ”Jag tror att 
du behöver mig”. Vi träffades och insåg att vi hade mycket 
att ge varandra. Bosse får tillgång till min kunskap i äm-
net och  min erfarenhet av att leda stora konferenser även 
internationellt.  Med Bosse får jag en fantastisk kollega, 
en spännande plattform för hållbar omställning och ett 
stort nätverk.

Hur ser samarbetet ut idag?
– Efter att vi träffades första gången har vi jobbat fram 
mycket av innehållet kring A Sustainable Tomorrow 
tillsammans. Vi har diskuterat mycket kring genus och 
mångfald och fortsätter att tillsammans utveckla koncep-
tet.  Vi vill lyfta framaffärsnyttan som lockande ingång 
för företag att agera hållbart. Vi expanderar för att  stärka 
tillväxtregionernas långsiktiga arbete med hållbarhets- 
och framtidsfrågor med ett globalt perspektiv med start 
i Skåne.

Var ser du den stora utmaningen kring den här typen 
av konferenser och möten? 
– Det finns så många konferenser. Värdet är det man 
tar med sig hem och kan ta vidare i sitt eget samman-
hang. Bosse har greppat det och AST innehåller även 
workshops. Nu lanserar vi även en utbildning.  Vid hel-
dagsutbildningen, där vi samarbetar med Jakob  Troll-
bäck och Anna Bruun Månsson, lär deltagarna sig mer 
om de Globala målen och hur de kan arbeta med dem i 
sin verksamhet.  Under utbildningsdagen ska jag bland 
annat ge en framtidsspaning baklänges – en så kallad 
backcasting - för att skapa visioner.  Vi ska ge kunskap, 
lust och vilja att ta sig mot ett mer hållbart samhälle, ett 
bättre samhälle.

Vilken är den viktigaste frågan som du ser det?
– Klimatfrågan är den absolut viktigaste, planeten kan bli 
obeboelig för delar av befolkningen  inom våra barns livs-
tid.  Om vi fortsätter som nu och håller oss till det vi lovat 
i Parisavtalet hamnar vi troligen på en tregradig tempera-
turökning.  Vi måste alltså kraftigt skärpa våra åtagand-
en. Sedan är klimatfrågan inte fristående, den hänger tätt 
samman med befolkningsökningen, hotet mot den biolo-
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giska mångfalden och tillståndet i våra hav. Med mera…  
Men det är det som är hela grejen med de Globala målen, 
de adresserar helheten.

Du pratar mycket om cirkulära system, förklara vad du 
menar med det. 
– Vi måste för att klara vår överlevnad på planeten bör-
ja tänka kretslopp i allt, både vad gäller produktion och 
konsumtion. Vi kan inte fortsätta leva som det finns 4,2 
planeter. Så lever vi i Sverige 2017. Att tänka cirkulärt 
öppnar upp för innovation och kan skapa nya arbetstill-
fällen. Avfall är resurser, vi kan inte fortsätta rovdriften på 
de planetära resurserna.

Var tror du att A Sustainable Tomorrow är om fem år? 
– Om fem år har vi årliga konferenser i flera städer i Skan-
dinavien. Vi har haft Michelle Obama som huvudtalare 
vid konferensen i Malmö, och även Angela Merkel.  AST 
är känt för att hela tiden ha med sig mångfalden i sitt kon-
cept.  Vårt utbildningskoncept har satt fart på arbetet med 
de Globala målen och bidragit till att Sverige ligger allra 
längst fram när det gäller hållbarhet och är en inspiration 
för andra länder. Vårt mentorsprogram AST Mentor 2030  
har ökat takten på omställningen i näringslivet genom att 
mastersstudenter inom hållbarhet teamar ihop sig med  
bolagschefer.

Hur ser det löpande arbetet ut?
– Bosse och jag har daglig dialog. Vi kompletterar varan-
dra väl och har otroligt trevligt när vi jobbar. Han är en av 
de mest fantastiska människor jag träffat. Nu har vi spän-
nande möten med representanter för städer som vill  ha 
AST hos sig. Vi träffar personer som kan vara med i vårt 
nätverk och skynda på omställningen till en mer hållbar 
värld.

Vad gör dig som varit med länge mest bekymrad res-
pektive mest hoppfull vad gäller hållbar utveckling?
- Jag  är mest bekymrad över trögheten i politiken. Mest 
hoppfull av den kraft som nu börjar mobiliseras på fler 
och fler fronter för mer hållbara val och mer hållbart 
ledarskap. Det gör att politiker vågar lägga fram kloka 
styrmedel som i sin tur gör det lättare för allmänhet och 
företag att göra rätt. Så får vi en positiv istället för nega-
tiv spiral. Vi måste agera mer solidariskt med kommande 
generationer. De Globala målen är kartan som hjälper oss 
att navigera rätt in i framtiden.

En av krafterna bakom A Sustainable Tomorrow är journalisten, författaren, föreläsaren 
och moderatorn Catarina Rolfsdotter-Jansson, som i hela sitt yrkesliv arbetat med hållbarhet. 

Hon är även talesperson i klimatorganisationen Föräldravrålet. 
Över en kopp kaffe bad vi Catarina berätta om sitt engagemang.
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hang. Därför kompletterar A Sustainable Tomorrow 
sitt program med workshops och utbildningar. Vi 
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börja tänka kretslopp i allt, både vad gäller produk-
tion och konsumtion. Vi kan inte fortsätta leva som 
det finns 4,2 planeter. Så lever vi i Sverige 2017. Att 
tänka cirkulärt öppnar upp för innovation och kan 
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Var tror du att A Sustainable Tomorrow är om fem år?
– Om fem år har vi årliga konferenser i flera städer 
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huvudtalare vid konferensen i Malmö, och även 
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Globala målen är kartan som hjälper oss att navigera 
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