
INBJUDAN: 11-20 mars 2016
Blue Economy Business Modeling Academy
En diplomerande utbildning i framtidens hållbara affärsmodeller

 
   
Varför? Utbildningen i Blue Economy affärsmodellering gör dig/din organisation till en av de första i landet som kan identifiera och genomföra 
framtidens affärsutveckling, en kompetens som kommer bli mer och mer eftertraktad. Du blir diplomerad Blue Economy expert. Tio dagar som 
kommer förändra ditt liv och vår gemensamma framtid.

När? Fredagen den 11 till och med söndagen den 20 mars 2016.

Var? På Öijared Resort. Öijared ligger mycket naturskönt beläget i Floda, ca 5 mil från Göteborg och ca 3 mil till Landvetter Flygplats.

Hur? Internatform med helpension på Öijareds 4-stjärniga designhotell. Undervisning och praktiskt arbete sker i Öijareds konferensanläggning, 
samt i Floda Garveri och i närsamhället Floda.

Investering? 37.000 sek för större företag, 25.000 sek för mindre företag eller statlig/kommunal 
institution, 10.000 sek för studenter.

För vem? Totalt håller vi max 20 platser. Platserna fördelas i syfte att skapa en dynamisk grupp som representerar såväl näringsliv som akademi 
och offentlig sektor. För studenter finns ett antal subventionerade platser. Dessa söks genom att förklara omständigheterna i anmälningsfor-
muläret.

Vad får jag? 
• Diplom efter godkänd utbildning, certifierat av Zeri
• Samtliga föreläsningar och aktiviteter i programmet
• Blue Economy boken
• B.E. e-learning module1
• Inträde för 2 personer till föreläsning med Gunter Pauli och Göran Carstedt på Göteborgs Handelshögskola.
• Nätverket 
• Delat rum på Öijared Hotell (fyrstjärnigt), enkelrum mot tillägg
• Sund, närproducerad mat; frukost, lunch, middag och fika
• Tillgång till Öijared Resorts wellnessanläggningar. Relax, gym, mm.

Sista anmälningsdag: 19e Februari 2016

Tio dagar som förändrar ditt liv och vår gemensamma framtid
För första gången i Sverige erbjuder vi en diplomerande intensivutbildning i Blue Economy med fokus på affärsmodellering och entreprenörskap. 
Undervisningen sker på svenska, av bland andra Gunter Pauli, grundaren av Blue Economy. Medverkar gör även forskare från Göteborgs 
Handelshögskola samt en lång rad meriterade undervisare. 
Mer om samtliga föreläsare kan du läsa på baksidan.

Unikt tillfälle!
Gunter Pauli och Göran Carstedt föreläser tillsammans om Blue Economy och Framtidens Ledarskap. 

Missa inte detta unika tillfälle att uppleva två giganter på samma scen!
10 mars 16.30-18.00

Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1, Malmstenssalen.
Anmälda till BEBA utbildningen får fritt inträde för 2 personer.

www.oijaredakademi.se
info@oijaredakademi.se

Öijared Resort, 
Öijaredsvägen 59, Floda
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Bert-Ola Bergstrand Impact Economy, Impact Investing och Collaborative Economy
Bert-Ola Bergstrand är en entreprenör, pionjär och eko-systembyggare inom Impact Economy. Han är grundare eller 
medgrundare av flera internationella initiativ inom Social Capital såsom Living Bridges Planet , NordicsGoSoCap , Impact 
Journey , Katapult och Social Capital Forum . Bergstrand har också under de senaste åren varit medproducent på en rad 
internationella konferenser på temat Impact Investing, Social Innovation och Collaborative Economy.

Robert Orbelin Holistiska Principer; att bygga system
Robert Orbelin är egen konsult samt ledare och verksamhetsutvecklare på Handelshögskolans inriktning mot Management 
av tillväxtföretag, MATIX, en uppgift som ger unika möjligheter till att förstå drivkrafter och förutsättningar för expansion på 
såväl individ-, team- och systemnivå. Robert brinner för tillämpning av holistiska principer; att bygga team och system som 
är holarkiska till skillnad mot de traditionella hierarkiska och det gör ett engagemang för Blue Economy naturligt då dessa 
filosofier verkar i symbios.

Sandra Ljung Medicieffekten
The Medici Group är en konsultfirma med fokus på innovationsledning, tillväxt genom innovation, och 
organisationsförändring. Mångfald driver innovation och det är i skärningspunkten av olika koncept, discipliner, kulturer 
och branscher som banbrytande innovation uppstår. Detta tänk utgör själva innebörden av begreppet ”Medicieffekten”, 
som myntades av författaren till Medicieffekten, tillika Vd för The Medici Group, Frans Johansson.Genom vår approach, 
”Intersectional Thinking”, brinner vi för att skapa ”Medicieffekter” i företag, organisationer och samhället i stort.

Gunter Pauli Blue Economy affärsmodellering och entreprenöriell aktivism
Gunter Pauli är ekonomen som blev eko-entreprenör, som blev forskare och författare av böckerna ”The Blue economy: 10 years 100 inovations, 100 million 
jobs” (2010) och ”The Blue Economy: 200 projects implemented, US$ 4 billion invested, 3 million jobs created”(2014). Första boken var en sammanställning av 
entreprenöriell potential, den andra visar resultat som slagit alla förväntningar! Gunter är en sann världsmedborgare, multientreprenör, pedagog, opinionsbildare 
och en av världens hetaste changemakers. Dessutom talar han sju språk flytande, varav svenska är ett!

Göran Carstedt Ledarskap och Hållbarhet
Göran Carstedt, ekonomie doktor, arbetar med styrelseuppdrag och som konsult och rådgivare åt organisationer i Europa, USA och Kina. Han har lång 
erfarenhet från ledande befattningar inom internationella organisationer som Volvo, IKEA, Clinton Climate Initiative, Det Naturliga Steget och The Society for 
Organizational Learning. Görans grundsyn är att en meningsfull uppgift är oöverträffad som drivkraft för kreativitet, arbetsglädje och samverkan.

Mats Williander Refuse, Reduce, Reuse, Refurbish, Remanufacture and Recycle
Mats Williander är forskningsledare för applikationsområdet Sustainable Business på forskningsinstitutet Viktoria 
Swedish ICT. Han började på Viktoria 2010 efter mer än 30 år i tillverkningsindustrin, främst på befattningar inom 
produktutveckling, affärsstrategi och företagsledning. Hans huvudsakliga forskningsintresse är hur tillverkningsindustrin 
frivilligt och lönsamt kan bli radikalt mer ekologiskt hållbara. Detta har lett fram till nuvarande fokus på cirkulära 
affärsmodeller och hur ett skifte till sådana kan komma till stånd i tillverkande företag.

Simon Kyaga Kreativitet & Galenskap
Simon Kyaga är överläkare och forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, både medicinsk och filosofie doktor i epidemiologi, författare och föreläsare. 
Efter att han träffat flera patienter som hade exceptionella kreativa talanger, blev han intresserad av myten om det galna geniet. 2012 publicerade hans team 
resultatet av den största studien någonsin kring kopplingen mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Resultatet spreds snabbt över världen och där i fanns bland 
annat svaret på en fråga som Aristoteles frågat sig för mer än tvåtusen år sedan. 

Emma Petersson Systemdynamik och Symbiosekonomi
Emma Petersson är affärs- och processkonsult vars främsta styrkor är förmågan att koppla samman olika metoder och 
tankesätt och leda processer med fokus på värdedrivet företagande och cirkulär ekonomi. Hon är utbildad inom Blue 
Economy och Permakulturdesign och har erfarenheten från att processleda kartläggning och implementering av industriell 
symbios. Emma är styrelseledamot i Wwoof Sverige, jurymedlem i Gothenburg award for sustainable development och 
initiativtagare till ECG-Sverige.

Lotta Alsén The Hero’s Journey - En utvecklingsresa för Morgondagens Innovation, Entreprenörskap och Ledarskap
Lotta Alsén är nyligen hemkommen efter 15 år i USA där hon utvecklat ledare i Silicon Valley och Hollywood. Parallellt har hon utvecklat kvinnliga entreprenörer i 
Sverige genom egna programmet CORE. Lotta har även många års erfarenhet av att leda företag och organisationer, senast som ordförande och VD för Svensk-
Amerikanska Handelskammaren i Los Angeles. Utgångspunkt är den inre resan, hjältens resa, som för oss vidare till både insikt och medvetandeutveckling vilket 
också är grunden för en högre nivå av innovation, skapande och ledning.

Mats Göransson Blue Economy: scan-screen-implemment
Mats Göransson är egen företagare som konsult inom IT Management och Hållbar Affärsutveckling. Han brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika 
kompetensområden, branscher och samhällssektorer och har bland annat varit involverad i kommersialisering av forskning inom jordbrukssektorn och hållbar 
stadsutveckling. Mats är certifierad Blue Economy Expert. 

Tobias Källqvist Blue Economy: scan-screen-implemment
Att göra rätt från början – det är Blue Economy i ett nötskal för Tobias. Hans viktigaste drivkraft är att bidra till att samhälle, 
företag och individer skapar sig nya utgångspunkter för sitt varande och görande, utgångspunkter som harmonierar 
med de ramar som planeten sätter. Tobias är certifierad Blue Economy Expert och miljövetare med biologiinriktning. 
Han har mer än femton års erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom privat och offentlig verksamhet och arbetar som 
hållbarhetskonsult och verksamhetsutvecklare på Sweco, ett internationellt konsultföretag. 

Björn Ramneland-Wiikhamn Öppen Innovation och Sociala Media
Björn Remneland Wikhamn är forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, inriktning management 
och organisation. Han forskar kring organisering av innovationsarbete över organisationsgränser. Bland annat bedriver han 
forskning kring så kallad öppen innovation, web 2.0, och sociala media.
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Josefin Lassbo Facilitator för BEBA
Josefin Lassbo är tangodansande verksamhetsledare för Öijared Akademi och facilitator för BEBA. Hon är eko-modedesigner, föreläsare och innovationsdesigner 
och har utvecklat metoderna Holistisk Designprincip, Fair Trade Management och Den Reflekterande Cirkeln, samt författat boken Management för hållbar 
utveckling och personligt ledarskap. Josefin brinner för att utveckla slumrande potential i både individer och företag. Hon är certifierad Blue Economy expert.
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