
Möten och inbjudna föredrag 

Maria bjöds in till Miljöutskottet våren 2019 

Maria deltog i workshop med 2030-sekretariatet (190117) 

Maria bjöds in till Miljömålsberedningen, ombads skriva rapport och blev sedermera expert i 
beredningen. 

Maria höll föredrag för Global utmanings klimatråd (190130) 

Maria berättade för Miljöpartiet på Lidingö om forskningsprojektet (190321) 

Maria hade workshopar, utbildning och arbetade med Fores med utgångspunkt i projektet våren 
2019 

Maria berättade om forskningsprojektet för Miljöpartiets riksdagsgrupp (190924) 

Maria blev medlem i Naturskyddsföreningens expertråd jan 2020. Vid första mötet berättade hon 
om forskningsprojektet.  

Maria mötte Naturvårdsverket för att diskutera hur olika forskningsperspektiv kan bidra till arbete 
med uppföljning av myndigheters klimatkommunikationsarbete, enligt nytt regeringsuppdrag. 
(200311) 

Maria träffade EONS klimatkommunikatörer och hade en workshop om klimatretorik. (190131) 

Maria föreläste om klimatledarskap på CEMUS, Uppsala universitet (210125) 

Med utgångpunkt från projektets forskningsinsikter föreläste Maria för SLU:s hållbarhetsgrupp om 
att utforma utbildning i ljuset av klimatkrisen. (210318) 

Med utgångpunkt från projektets forskningsinsikter föreläste Maria vid Linköpings universitets 
hållbarhetskonferens om att utforma utbildning i ljuset av klimatkrisen. (210317) 

Maria föreläste om projektet vid årsmöte för Läkare för miljön (210324) 

 

Offentliga framträdanden 

Maria och Nina deltog i soffsamtal om Teknikoptimism tillsammans med Mattias Goldman och Anna 
Davour från FoF i arrangemang av Fores  (190827) 

Maria deltog i soffsamtal om mod i klimatfrågor på Stockholms arkitekturfestival (190829) 

Nina deltog i diskussion om rättvis konsumtion i arrangemang av Global utmaning och Rättvis 
konsumtion, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm (191111) 

Rapporten Grounded – Beyond flygskam lanserades på seminarium på Fores. Drygt 100 deltagare. 
(191205) 

Maria och Nina deltog i seminariet Sustainable aviation: is it at all possible på COP-huben Norrsken i 
Stockholm som del av COP25 Madrid (191213) 

Nina deltog i panelsamtalet Hållbar kultur tillsammans med Lars Lindkvist och Osiel Ibánez, 
moderator Ika Johannesson. Folk och Kultur, Kulturrådet Eskilstuna (200207) 



Maria deltog i samtal med Johan Rockström, Per Espen Stoknes, Tina Marie Qviberg och Björn 
Wiman om vetenskapens misslyckande när det gäller att kommunicera klimatkrisens allvar i 
arrangemang av Researchers desk (200901) 

Nina höll föredrag för Lomma-Bjärred Rotaryklubb om glappet mellan kunskap och handling 
(201123) 

Nina höll föreläsning på Högskolan Dalarna om varför vi gör så lite när vi vet så mycket (201209) 

Nina höll föredrag för Sofiero Helsingborg Rotaryklubb om glappet mellan kunskap och handling 
(210217) 

Nina höll en öppen föreläsning på KTH med rubriken ”Kunskap för att ställa om” som finns att se i 
efterhand på KTHs hemsida (210324) 

Maria deltog i samtal med perspektiv utifrån projektet i podden Högskolepedagogisk spaning – 
utbildning för hållbarhet (210902) 

Maria deltog i samtal med Amanda Palmstierna, Mp vid Facebook-eventet Tankestrukturer som 
hindrar omställning (210907) 

Maria berättade om projektets resultat vid lunchsamtal i arrangemang av Researchers desk – Kan 
jag sopsortera mig till en flygresa? (210908) 

Maria deltog i film om gapet mellan kunskap och handling samt panelsamtal om klimatbeteende vid 
Östersjöfestivalen (210916) 

Maria föreläste på temat “Det gör ont - känslorna i omställningsprocessen” på Finlandsinstitutets 
samling Klimatångest och miljöhopp (210929) 

Maria deltog i samtal vid Naturvårdsverkets Klimatforum om varför vi reagerar så olika på 
klimatkrisen (211203) 

 

Akademiska arrangemang, samarbeten och framträdanden 

Maria och Nina arrangerade en workshop på KTH om flygbeteenden och flygets klimatpåverkan med 
inbjudna forskare från Chalmers, KTH och Stockholms universitet (201104-201105) 

Nina presenterade resultaten av flygstudien på Annual meeting for Society for the History of 
Technology (SHOT), Milano (191026) 

Nina och Maria presenterade resultaten från flygstudien vid ett seminarium vid Rachel Carson 
Centre, LMU, München  

Maria ledde en 3-poängskurs för högskolelärare som bla byggde på resultat från projektet, men som 
tog ett pedagogiskt perspektiv på utmaningen att utbilda studenter för att kunna förhålla sig till sina 
egna och andras legitimeringsmekanismer. (Södertörns högskola vinter och tidig vår 2020) 

Maria och Nina berättade om forskningsresultat och diskuterade deras implikationer vid 
frukostseminarium på Misum, Handelshögskolan (200117) 

Maria och Nina presenterade flygstudien och diskuterade dess implikationer på KTH:s klimatpub. 
(200222) 



Maria presenterade projektets resultat på konferensen Sustainable Consumption Research and 
Avition Initiative (Scorai) 2020. Konferensen hade sitt säte i Boston med en hub i Stockholm, men 
gick nu pga av Corona helt på distans. Maria presenterade och deltog i round table sessionen Flight 
free vacation practices (200610-200612). 

Maria ledde en workshop för lärare och forskare på Kungliga musikhögskolan om pedagogik som 
kan befordra studenternas kompetens att i framtiden navigera i komplexa frågor (så som 
klimathotet) (190110). 

 

Ny podd 

Maria lanserade 2020 tillsammans med journalistikstudenten Isak Jarnehäll podden Klimatgap med 
utgångspunkt i projektets tema. Podden undersöker vad det är som hindrar respektive befordrar 
omställning. Forskningsperspektiv blandas med vardagliga exempel. Podden publiceras av 
Södertörns högskola via bl a Acast och Spotify. Podden har fått ett stort antal lyssnare och lett till en 
hel del lyssnarinteraktion via sociala medier.  

Följande avsnitt har hittills publicerats: 

1. Hur kan vi leva som vi lär? (200605) 
2. Kan coronakrisen hjälpa klimatkrisen? (200612) 
3. Vad är det som hindrar oss? (200619) 
4. Det gör ont! (200626) 
5. Varför ska jag behöva ta ansvar? (200702) 
6. Ska man behöva skämmas? (200709) 
7. Vilken gurka är bäst? (200716) 
8. Kan man ta flyget till klimatmötet (200723) 
9. Ökade utsläpp för klimatet skull? (200912) 
10. Kan vi frossa oss till ett bättre klimat? (200918) 
11. När klimatkrisen kommer nära. (200925) 
12. Jaså du är köttätare. (201002) 
13. Kan man förstå förnekelse? (201023) 
14. Det är skönt att vara en struts (201030) 
15. Storleken spelar visst roll (201106) 
16. Kan tekniken rädda oss? (201120) (I denna deltog Nina som gäst) 
17. Kan du se dina barn i ögonen? (201128) 
18. Även om jag syr igen munnen! (201210) 
19. Kan jag köpa mig fri (201218) 
20. Människan är ju bara ett barn (210101) 
21. Isabella Lövin - insikter från insidan (210121) 
22. Hur mår klimatpolitiken Jenny? (210128) 
23. Kan en skog har rättigheter? (210205) 
24. Håll i, håll ut! (210327) 
25. En kollektiv existentiell kris (210507) 
26. Vem har råd att leva klimatsmart (210514) 
27. Welkom in Notterdam! (210528) 
28. Utbilda för klimatomställning (210613) 
29. Vi räddar klimatet!...Senare! (211101) 



30. Trettiofem förlorade år! (211110) 
31. Men Kina då! (211214) 
32. Jag kommer hem igen till jul (211222) 

Länk: https://shows.acast.com/klimatgap/ 
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