
46 procent av energiseminarierna i Almedalen får Kraftkvinnornas 
jämställdhetsmärkning 

 

Arrangör  Rubrik 

ABB AB  E-mobility: Hur laddar vi Sverige för att bli en 
fossilfri nation till 2030? 

ABB AB  Autonoma och fossilfria industrier - nyckeln till 
hållbar tillväxt? 

Dagens industri; Rejlers  Energisektorn i förändring – blockchain, 
augmented reality och digital säkerhet 

Dagens industri; Skogsindustrierna  Kampen om biomassan – värdet för både 
klimatet och ekonomin behöver avgöra hur 
skogen används 

Dagens Nyheter; Svebio  Bioenergi på rätt sätt – om hållbar bioenergi i 
Sverige 

E.ON  Nu förnyar vi Sverige – svenska kommuners 
hållbarhetsresa 

E.ON  Näringslivets väg mot ett förnybart Sverige – 
föregångarna visar vägen 

Ekobanken; Solkompaniet  Snyggt och energismart – hur blir solceller en 
självklarhet på våra byggnader? 

Elbilsalliansen Nissan Renault  Smarta bilar, smarta nät 

Ellevio  Den andra elektrifieringsrevolutionen är här 

Ellevio  Väljer unga tjejer bort tekniska utbildningar på 
grund av dåligt självförtroende? 

Energiföretagen Sverige  Fem klimat- och energireformer till nästa 
regering 

Energiföretagen Sverige; Avfall Sverige  Vad händer om Sveriges 
energiåtervinningsanläggningar slutar ta emot 
avfall med plast januari 2019?  



Energiföretagen Sverige; Avfall Sverige; 
Svenskt Vatten; Energigas Sverige 

Hur uppnår vi ett cirkulärt samhälle i praktiken? 

Energiföretagen Sverige; Business Sweden  Trångt i elnäten – ett hinder för omställning och 
tillväxt?  

Energigas Sverige; Swedegas  Strategin för att realisera biogasens nyttor 

Energigas Sverige; Tekniska verken Linköping; 
GASUM Sverige 

Biogas bidrar till hållbar konkurrenskraft i alltfler 
branscher 

Energispektrum  Så nollar vi utsläppen till 2045 

EY  Hur kan vi navigera mot ett hållbart 
energilandskap? 

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen; 
Jordens Vänner; Miljörörelsens 
Kärnavfallssekretariat 

Hör kärnkraft hemma i ett civiliserat samhälle? 

Fortum; Dagens industri  Människans plats i miljön – behövs det en ny 
instruktionsbok till miljöbalken? 

Forum för smarta elnät  Roller och ansvar på morgondagens elmarknad – 
vem gör vad? 

Gröna Städer  Kan städerna bli drivande i omställningen till 
hållbara energisystem? 

Högskolan i Borås; Västsvenska Arenan  Morgondagens textilindustri – ett rent nöje? 

Industrin tar matchen; Energiföretagen Sverige; 
EnergiFöretagens Arbetsgivareförening 

Så blir vi mer inkluderande branscher – den 
nakna sanningen 

Installatörsföretagen; Isoleringsfirmornas 
Förening; Energieffektiviseringsföretagen; 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen; Svensk 
Ventilation 

Hur klarar vi klimatmålen? 

Jämtkraft; Audi; Ngenic  Klimatneutral sport och fritid 

Klimatrådet i Jönköpings län:; Region 
Jönköpings län; Myresjöhus; Jönköping Energi 
AB; Tosito AB; Värnamo Energi AB; Swerea 
SWECAST AB; Husqvarna Group AB; Skanska 

Samverkan för ett hållbart samhälle – från 
vackra ord till konkret verkstad? 



Sverige AB; Castellum AB; Nässjö Affärsverk 
AB; Lantbrukarnas Riksförbund; Träcentrum; 
Länsförsäkringar Jönköpings län; FC-Gruppen; 
Friskis&Svettis Jönköping; Jönköping 
University; Atteviks; IKEA Jönköping; HSB Göta; 
GARO AB; länets 13 kommuner; Länsstyrelsen 
Jönköpings län; Ing 2 och Eksjö garnison; 
Cybercom Group 

Lantbrukarnas Riksförbund  Politiska lösningar för ett grönt näringsliv 

LKAB  Mineralriket Sverige – om metallernas kretslopp, 
hållbara gruvor och globala perspektiv 

Miljöpartiet i EU-parlamentet; Ålands 
landskapsregering 

Förnybar energi som strategiskt maktmedel för 
Norden? Klimat och säkerhet i förändring. 

Mistra  Konsumtionens skuggplatser 

Naturskyddsföreningen; 100% Förnybart  Nyckeln till 100 procent förnybart – hur gör vi 
elsystemet mer flexibelt? 

Preem; Lantmännen  Svensk drivmedelspolitik – på rätt eller fel väg? 

Riksbyggen; Viable Cities; IQ Samhällsbyggnad; 
Sustainable Innovation; SABO; ÅF; White 
arkitekter 

Hållbara städer - vilka var nyckelfrågorna under 
Almedalsveckan? 

Serendipity Challenge  Hur rustar vi för en total energiomställning? 

SPBI  Hur ser regeringen och oppositionen på 
mobilitet och klimatarbete? Vilka skiljelinjer 
finns? 

SPBI  Ungdomspolitik, trender och mobilitet - hur ser 
den framtida klimatsmarta transportvisionen ut? 

SPBI; BILSweden  Vilken nytta gör miljözoner för luftkvalitet, 
klimatet och mobilitet? 

St1 Sverige  How can a common Nordic approach to biofuels 
promote development and reduce our carbon 
emissions? 

Svensk Vindenergi  Så klimatmaxar vi med vinden i ryggen 



Svenskt Näringsliv  Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan 
miljöeffekt 

Sveriges lantbruksuniversitet; Future Forests  Vad räcker skogen till? 

Swedegas  Nya affärsmodeller när energimarknaden ställer 
om– vad kan vi lära i tider av disruptiv 
omställning? 

Swedegas; Energiforsk  Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar 
– fungerar det i verkligheten? 

Swedegas; SSAB  Industriell renässans – skapar den hållbarhet och 
konkurrenskraft i USA och i Sverige? 

Sysav - en del av Öresundshuset  Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Diskussion 
om klimatsmart energi 

Utrikespolitiska institutet, Utrikespolitiska 
förbundet. 

Ett stormaktspolitiskt triangeldrama: 
EU-KINA-USA 

Vattenfall  Så blir Sverige Europas hetaste industriland 

Vattenfall  Elmarknaden – vem bryr sig? 

Volkswagen Transportbilar; MatHem  Fossilfria varutransporter i staden 

Världsnaturfonden WWF  Mer enfald än mångfald i skogen? 

Västsvenska Arenan, Göteborgs Stad  Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det 
svenska elnätet? 

Vätgas Sverige; Energigas Sverige; Impact 
Coatings; Mariestads kommun; myFC; Nilsson 
Energy; Oazer; PowerCell Sweden; Sandvikens 
kommun; Siemens 

Kreativa energisystem som katalysator för lokal 
utveckling 

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award  Samverkan vid produktion – outnyttjad potential 

 


