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Thomas Sterner 
Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi med statistik, 
Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om styrmedel för miljöfrågor, och bland annat har han 
studerat styrmedels acceptabilitet samt deras omfördelande effekter.  
 
Mer information om Thomas finns här: https://www.gu.se/en/school-business-economics-
law/economics/our-research/research-areas/environmental-economics/thomas-sterner 
 
Frances Sprei 
Frances Sprei är docent vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola. Hon forskar 
kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa 
rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Hon är också ordförande för forskarrådet för Västra 
Götalands klimatarbete. 
 
Mer information om Frances finns här: https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/frances-natasha-
sprei.aspx 
 
Holger Wallbaum, Chalmers  
Holger Wallbaum är professor i hållbart samhällsbyggande vid avdelningen för byggnadsteknologi, 
Chalmers tekniska högskola. Hans forskning kretsar kring hållbart byggande avseende byggmaterial, 
byggprodukter, byggnader samt hela städer. Bland annat har han ägnat sig åt ekologisk och 
ekonomisk livscykelanalys samt energimodellering.  
 
Mer information om Holger finns här: https://www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/holger-
wallbaum.aspx 
 
Petra Svensson, Högskolan i Halmstad 
Petra Svensson är lektor i statsvetenskap vid akademin för lärande, humaniora och samhälle, 
Högskolan i Halmstad. Hennes forskning har kretsat kring kommuners interna arbete med 
tvärsektoriella frågor såsom olika hållbarhetsfrågor, och har i hög grad fokuserat på styrning och 
organisering inom kommuner relaterat till dessa frågor.  
 
Mer information om Petra finns här: https://www.hh.se/information/sok-
personal.html?person=553533AC-9494-4600-815D-0FEB18AF8B50 
 
Andreas Nilsson 
Andreas Nilsson är professor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. I sin forskning 
fokuserar han primärt på beteendeförändringar och allmänhetens attityder till styrmedel. Mycket av 
hans forskning berör tillämpning av psykologiska teorier om sociala fenomen och problem, bland 
annat gällande beteendeaspekter på klimatförändringar och attityder till trängselavgifter. 
 
Mer information om Andreas finns här: https://www.gu.se/en/about/find-staff/andreasnilsson 
 
Ebba Brink 
Ebba Brink är forskare vid Lund University Centre for Sustainability Studies. Hennes forskning har i 
hög grad handlat om hållbarhetsarbete i kommunal sektor. Bland annat har hon studerat hur 
samverkan mellan kommun och akademi bäst kan struktureras i hållbarhetsprojekt. 
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Mer information om Ebba finns här: https://www.lucsus.lu.se/ebba-brink 
 
Fredrik Hedenus 
Fredrik Hedenus är biträdande professor vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska 
högskola. Han forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. 
Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga 
åtgärder. 
 
Mer information om Fredrik finns här: https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/fredrik-
hedenus.aspx 
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