Intervju med Fredrik Warberg
miljöutbildare på Ekocentrum
November 2013
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
Envetet engagerad hållbarhetsgeneralist
Hur kommer det sig att du valde att arbeta med just miljöfrågor?
Jobbar inte ”bara” med just miljöfrågor. Eller kanske. Diskuterar gärna miljöfrågor som en
del av en helhet där även livskvalitet, konsumtion, tidsanvändning, hållbar
samhällsekonomi, rättvis resursfördelning och långsiktiga förutsättningar för fred ingår.
Tycker det hänger ihop.
Vad har du med dig för erfarenheter från tidigare uppdrag?
Arbete som miljökonsult med inriktning på att inspirera och systematisera verksamheters
miljöarbete – integrerad miljö- och affärsutveckling, utbildning, projektstöd för certifiering.
Tidigare jobb som managementkonsult – utveckla gemensamt formulerade visioner, samt
driva och medverka i långsiktiga utvecklingsprocesser i den önskade riktningen.
Kan du berätta lite kort om de uppdrag som du upplever som mest stimulerande och
inspirerande?
De uppdrag som ger känslan av att ”här kommer det verkligen hända konkreta saker som
får hållbarhetsverkan”. Då jag får upplevelsen av uppdraget kan leda till någon slags
beständighet i människors eller verksamhetens engagemang för och vardaglig styrning mot
ökad grad av hållbarhet.
Forts.
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Sedan är det alltid stimulerande att ges möjlighet att då och då få förflytta sig 20-40 år
framåt i tiden och presentera och diskutera det hållbara som hänt - med statistik,
forskningsresultat, politiska beslut och väsentliga inslag i värdeförskjutningsprocessen.
Vad tycker du är mest värdefullt med ditt jobb?
Att få jobba med frågor som engagerar mig på djupet - såväl i arbetet som i privatlivet.
Vad är du mest stolt över i rollen som miljöutbildare/konsult?
Att jag ibland, eventuellt, lyckas bidra en aning till att människor upplever en strimma hopp
om att anpassning till systemvillkoren för en hållbar utveckling inte alls behöver stå i strid
med en hög livskvalitet – att det kan gå att förena. Jag kallar det för hållbart välbefinnande.
Vad tycker du är mest problematiskt med ditt jobb som utbildare?
Att tiden aldrig räcker till att förmedla och diskutera allt det jag vill förmedla och diskutera.
Något annat spännande som du vill dela med dig?
Kanske en portion hopp om en hållbar framtid…
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