
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Jämlikhet och mångfald på dagordningen  

 

Chris Österlund, vd på det allmännyttiga bolaget Botkyrkabyggen och "Årets 

offentliga ledare 2019"  



Chris Österlund har de senaste åren uppmärksammats för sitt arbete för ökad 

jämställdhet med fokus på kvinnor med utländsk härkomst via satsningen Qvinna i 

Botkyrka. Botkyrkabyggens arbete för ökad trygghet i miljonprogrammet har under 

hennes ledning flyttat fram positionerna för vad ett allmännyttigt bostadsbolag kan 

bidra med i samarbete med andra aktörer. Chris Österlund är bolagets vd, och har 

bland annat blivit utnämnd till "Årets offentliga ledare 2019", och fått stor 

uppmärksamhet för att ha satt Botkyrka och utsatta områden på dagordningen och 

för sitt arbete för ökad jämlikhet och mångfald. Vid dagens möte berättar Chris mer 

om detta arbete, och hur man effektivt kan nå ut med sitt budskap och skapa 

uppmärksamhet kring sina frågor och sin verksamhet hos politikerna.  

Tisdagen den 10 november, kl. 10.00 -12.00. DIGITALT VIA ZOOM.  

 

Modernt påverkansarbete - Fatta! 

 

Sofia Sehlstedt, föreläsare Fatta!  

2018 klubbades samtyckeslagen igenom av riksdagen, och Fattas arbetet sägs ha 

varit avgörande för att denna drevs igenom. Fatta! är en ideell förening som arbetar 

mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Föreningen startades 

som en reaktion på en friande dom i ett våldtäktsmål vid Umeå Tingsrätt den 2013 

och och bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett 

på deras villkor. Sofia Sehlstedt är föresläare i Fatta!, och kommer under dagens 

träff att berätta mer om hur man effektivt kan driva opinion idag. Hur når man ut 

idag? Hur ska man gå till väga för att få uppmärksamhet kring sina frågor?  

Torsdagen den 26 november 2020, kl. 10.00-12.00 DIGITALT VIA ZOOM.  

 

 

 

https://www.botkyrkabyggen.se/
http://www.mynewsdesk.com/se/ab_botkyrkabyggen/pressreleases/chris-oesterlund-utsedd-till-aarets-offentliga-ledare-2019-2873507
https://fatta.nu/


 

 

2021:  

Hur bygger vi broar i stället för hat i den politiska debatten? - Open Act 

  

Patricia Zani, medgrundare av nätverket Open Act och Alexander Lissborg, 

retorikansvarig   

Open Act är en politiskt obunden organisation som granskar det politiska samtalet 

och hur ordval kopplat till olika grupper påverkar vårt samhälle. 

https://www.openact.se/


Medgrundaren Patricia Zani och Alexander Lissborg, som är retorikansvarig, 

kommer att på dagens möte berätta mer om sitt engagemang, och vad man kan göra 

för att förmedla sitt politiska budskap på ett sätt som inte bidrar till ökade klyftor 

mellan människor. 

Måndagen den 29 mars 2021, kl. 10.00-12.00. DIGITALT, VIA ZOOM.  

  

  

 

 

Opinionsbildning och lobbying i EU: Carl Schlyter   

 

Carl Schlyter, kampanjledare för klimat- och systemomställning på Greenpeace   

Carl Schlyter har gedigen erfarenhet av klimat- och miljöarbete på svensk och 

europeisk nivå, och var länge ett toppnamn inom Miljöpartiet. Han har bland annat 

varit vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i EU-

parlamentet samt ordförande i riksdagens EU-nämnd. Carl medgrundade, 

tillsammans med forskare och andra f.d. MP-politiker, partiet Vändpunkt. Idag har 

han dock lämnat partipolitiken helt och hållet för kampanjarbete på Greenpeace, 

men är fortfarande ett hett namn inom opnionsbildning. Carl har varit väldigt 

kritisk till att lobbyister och stora företag har för stora möjligheter att köpa sig 

makt, och är därför kritisk mot EU-samarbetet. 

På dagens träff diskuterar han med nätverkets deltagare om opinionsbildning och 

politisk påverkan både i EU och nationellt.  

Onsdagen den 21 april 2021, kl. 09.30-12.30 

  

  

 

 

 



Perspektiv från näringslivet  

 

Tomas Franzén, vd Bonnier AB  

Tomas Franzén har lång erfarenhet som vd från bland annat Com Hem, Song 

Networks och Eniro. Idag är han vd för Bonner AB. Hans styrelseuppdrag 

innefattar bland annat styrelseordförande i Bonnier News Group, Bonnier 

Broadcasting och Adlibris. Han sitter även i styrelserna i Axel Johnson AB och 

noterade Dustin. Vid denna träff berättar han mer om hur Bonner jobbar för att 

påverka i positiv riktning, om en mediemarknad i förändring, yttrandefrihet och 

samhällsansvar.  

Torsdagen den 27 maj 2021, kl. 09.30-12.30  

  

  

 EU och svenskt näringsliv  

 

Anders Edholm, fn chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor, nytt uppdrag inom kort 

- TBC   

Anders Edholm är chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, nytt uppdrag 

inom kort. Han är fd partisekreterare för Moderaterna. 

Hur företräds det svenska näringslivets intressen i Bryssel? För Svenskt Näringsliv 

är det viktigt med ett nära samarbete och informationsutbyte både inom Svenskt 

Näringsliv och mellan branschorganisationer i horisontella och 

branschövergripande frågor som rör exempelvis transporter, livsmedelssäkerhet, 

https://www.svensktnaringsliv.se/


handel, jord- och skogsbruk, energi, miljö, regleringar av arbetsmarknaden, 

rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital, skatter, och mycket mer. Detta 

görs i dag genom den EU-samordning som finns på Svenskt Näringsliv i Bryssel 

och även genom de olika samverkansgrupper där EU-frågor hanteras. I 

samordningsgrupperna finns representanter från Svenskt Näringslivs 

medlemsorganisationer och de hålls samman av ansvarig expert på Svenskt 

Näringsliv. På dagens träff gästar EU-kontorets chef nätverket och diskuterar mer 

kring detta.  

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 16 september 2021, kl. 09.30-12.30   

  

  

  

Hållbara investeringar och positiv påverkan – hur arbetar Swedbank?  

 

Josefine Uppling, Head of Group Public Affairs på Swedbank 

 

Vilken roll spelar storbankerna i politiken framöver? Hur arbetar man för att skapa 

förändring i en positiv riktning samt skapar förutsättningar för hållbara 

investeringar? 

Josefine Uppling är chef för Group Public Affairs på Swedbank sedan ett par år 

tillbaka och ska under denna nätverksträff berätta mer om storbankernas position i 

det politiska landskapet. Josefine har tidigare erfarenheter som analys- och 

kommunikationschef på Mäklarsamfundet, projektledare inom Public Affairs på 

Swedbank och har dessutom drivit en egen byrå inom området. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 15 december 2021, kl. 09.30-12.30 

  

  

  

 

 

https://www.swedbank.se/


Samtiden med Torbjörn Sjöström på Novus   

 

Torbjörn Sjöström, vd Novus  

Novus är en kunskapsspridare och ett av landets ledande analys- och 

undersökningsföretag. De befinner oss mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga 

samhällsaktörer, vilket gör att de har en unik kunskap och inblick i dagens allt 

snabbare utveckling och förändring. Novus kan som få andra följa och analysera 

vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Vd Torbjörn 

Sjöström gästar dagens träff.  

Onsdagen den 26 januari 2022, kl. 09.30-12.30 

  

  

  

Ann-Therese Enarsson  

 

Ann-Therese Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion  

Vi har inte alltid haft rökförbud på restauranger i Sverige. Detta bidrog Ann-

Therese Enarsson till att driva igenom, då hon var generalsekreterare på A Non-

Smoking Generation. För detta belönades hon med utmärkelsen Årets Lobbyist 

2004. Hur gick detta arbete till? Hur påverkar man framgångsrikt både den 

allmänna opinionen och beslutsfattarna? Hur resulterar långvarigt personligt 

engagemang i en förändrad lagstiftning?  

https://novus.se/
https://futurion.se/


Ann-Therese är utbildad jurist och har lång erfarenhet av omvärldsanalys och 

opinionsbildning. Hon har tidigare även varit chef för forskning och 

samhällskontakter på Systembolaget och vd för IQ. Idag är hon vd för 

tankesmedjan Futurion, en tankesmedja  i regi av TCO för framtidens arbetsliv.  

F7, torsdagen den 17 mars 2022, kl. 09.30-12.30  

 


