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Anna Celsing är entreprenör och driver företaget Celsing & 
Partners AB som under hösten 2019 startar Hållbarhetsbyrån 
för att gör skillnad och bidra till en hållbarare värld. Anna 
sitter även som Board of Advisor i stiftelsen NOWaste som 
sprider innovation för att omvandla skräp till värde.

Anna har ca 15 års erfarenhet av att som chef leda 
förändring, skapa högpresterande team som når 
barriärbrytande mål i stora och mellanstora bolag. 2015 
ledde hon teamet på Nolato som fick Svenska Leanpriset. 
Med sina erfarenheter och kunskap stöttar hon 
företagsledningar i förändringsledning, coachar och föreläser 
om hållbart ledarskap.

Spelar våra val och vad vi gör roll i det 
stora sammanhanget?
Vem är egentligen världens största 
miljöbov?
Vem ska rädda världen? 
Hur gärna man än vill så är det så svårt 
att göra rätt.

VARDAGSHJÄLTEN & KLIMATÅNGESTEN
MINA 101 MYRSTEG FÖR EN HÅLLBARARE VÄRLD

I föreläsningen Vardagshjälten & Klimatångesten bjuder Anna Celsing på sitt personliga 

perspektiv på vår tids största och viktigaste utmaning, att skapa hållbar utveckling.
Hur gör man skillnad när man känner sig fast i ett gigantiskt system där känslan av 

maktlöshet kan infinna sig?

Anna berättar på ett levande och inspirerande sätt om sina egna försök att minska sitt 

klimatavtryck. Det handlar om sopor, plasten, hatad och älskad. 

Det dåliga samvetet bilresor och flyget än värre.

Vad ska man äta och var ska man handla maten?

Money Talks, vad gör jag med mina pengar?
Och mer där till.

Kanske kokar mycket ner till att ställa sig själv några avgörande frågor?
Vad är viktigt för mig? Kostar det som är viktigast ens pengar?

Tror jag att jag påverkar? Tror jag att jag kan göra skillnad?

Åhöraren inspireras till handling och får med sig reflektioner utifrån det egna 

perspektivet, vad är viktigast för mig? Vad behöver jag tro på för att göra skillnad? Allt 

och alla påverkar och det gäller att vi börjar tro på att var och en kan göra skillnad.

De små stegen, varje dag. Det kanske är de som är viktigast av alla för hållbar utveckling? 


