
Öka din tillväxt genom Hållbarhet 

Vi vill att du ska få ökad kunskap och förståelse, bli inspirerade och vilja stärka ditt fokus på hållbar-

het utan att göra avkall på annat, tvärt om. Ni ska hitta ert unika sätt att bidra till hållbarhet samti-

digt som er konkurrens-och attraktionskraft ökar.  

Seminarieserien där vi går igenom “varför, vad och hur” företagen ska jobba med hållbarhet. Vid 

tre seminarietillfällen redogör vi för hur omvärlden ser på hållbarhet ur ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt perspektiv, hur olika bolag tar sig an frågorna och hur dessa frågor kan kopplas till styrning, 

affärsverksamhet samt kommunikation och employer branding. 

Seminarietillfällena processleds av Anna Sjöström och Anna Webrell från Tyréns AB.  

 
Tillfälle 1 den 28 maj: ”Varför” - varför ska man arbeta med hållbarhet?  
Vi går igenom grunderna i hållbarhet inom de tre dimensionerna; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och hur 

dessa kan balanseras mot varandra. Vi pratar om cirkulär ekonomi, hur hållbarhet påverkar affärsmöjligheter och kon-

kurrenskraft samt vilka möjligheter och risker ett aktivt hållbarhetsarbete medför. 

Tillfälle 2 den 4 juni: ”Vad”- vad kan/ska vi arbeta med inom hållbarhet?  
Vad kan och vill företagen göra. Vi pratar om rådighet, ansvar och väsentlighet, kunder och övriga intressenter. Vi pra-

tar om koppling till affären och uthållighet över tid. 

Tillfälle 3 den 10 juni: “Hur” - hur ska vi arbeta med hållbarhet?  
Seminariet går ut på att ge handfasta, praktiska tips kring hur företagen kan jobba med hållbarhet. Vi pratar lednings-

system, olika certifieringar, uppförandekod och inköpskrav. Vi tar även upp mjukare värden som engagemang och 

kompetens och hur företaget kan kommunicera kring sitt arbete. Vi pratar även om samverkan, samarbeten, stöd och 

finansiering. 

 

Tillfällen:  28 maj, 4 juni och 10 juni  

Plats: Almi Gävle, Drottninggatan 9 (gallerian 9:an) vån 4.   

Tid:  kl. 13.00-16.00  

Övrigt: Vi bjuder på fika, meddela eventuella allergier vid anmälan  

Pris:   Kostnadsfritt, finansierat via projektmedel från Regionerna och Tillväxtverket  

Anmälan: Anmäl intresse till Ida Andersson på ida.andersson@almi.se   

 


