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Vilken prislapp har naturen? 
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Innehållet 

Inspirerande filmer och stories från min karriär som uthållighetsidrottare kombinerat med en rad starka 
argument för varför en prislapp på naturen kan hjälpa oss att bättre uppskatta dess värde.   

• Naturen inspirerar mig! Filmer och berättelser om oväntade inslag under tävlingar världen runt.  
• Mina två karriärer. Varför jag blev miljöekonom och min resa från bollsport till uthållighetsidrott. 
• Aha-ögonblicket. Insikten om hur mina två karriärer hänger ihop. 
• Naturens värde. Varför ska vi sätta ett pris på miljön – är den inte ovärderlig? 
• Passiv eller aktiv värdering? Att inte värdera är en värdering i sig!  
• Nya sociala normer. Varför en prislapp på naturen inte är tillräckligt och hur företag kan påskynda 

sociala förändringar genom att göra sina anställda mer medvetna om naturens värde.  
• Hälsa. En miljömedveten organisation kan förbättra de anställdas hälsa. 
• Det offentliga. Offentliga investeringar i natur och miljö förbättrar medborgarnas välfärd och gör 

städer och kommuner mer attraktiva för båda individer och företag. 

 
Bakgrund 

Medvetenheten om miljön var en del av min uppväxt i Kalifornien, när jag kom till Sverige och Umeå 
disputerade jag i miljöekonomi och under hela min yrkeskarriär har jag berett beslutsunderlag i frågor 
som rör natur och miljö åt företag och myndigheter. Samtidigt har jag kunnat ägna mig åt min passion: 
uthållighetsidrott i flera olika discipliner. Under den här föreläsningen delar jag med mig av tankar kring 
kopplingen mellan min yrkesmässiga och fysiska strävan med förhoppningen att kunna bidra till insikter 
som är till gagn för moder jord.      

 
Read more at: www.scottcole.se/speaking 

Föreläsningen vänder sig till företag som vill öka kunskapen om sin 
miljöpåverkan (för att senare kunna minska den), bygga en 

företagskultur som genomsyras av miljömedvetenhet och socialt 
ansvarstagande och uppmuntra sina anställda till att leva ett aktivt 

och hälsosamt liv. 


