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 Måndag 29 juni 

Donnerska huset Aulan 

Tisdag 30 juni 

Donnerska huset Trädgården 

Onsdag 1 juli 

Donnerska huset Aulan 

 8:00 – 9.30 SVN  

Är hållbart ledarskap i 
organisationer nyckeln till ett 
lyckat samhällsengagemang? 

Vi fokuserar på hållbart ledarskap och 
värderingar och lyfter fram komplexa och 
intressanta frågor i vår vardag på ett 
lättsamt och pedagogiskt sätt. Vi 
använder oss av ett spel som möjliggör att 
vi kan belysa det hållbara ledarskapet ur 
många vinklar. 

Mats Hoffmann, Dipart, Pia Jertfelt, 
generalsekreterare, Social Venture 
Network 

10:00 – 11:30 SVN 

”Vi söker dig som kan hålla en boll 
i luften, väldigt länge” 

Vi har sedan 2010 arbetat med 
fokusfrågan ”hur skapar vi möjligheter 
för unga människor att komma in på 
arbetsmarknaden?” Det handlar om 
unga med funktionsnedsättningar. Då, 
2010, fanns det många idéer och 
initiativ. Vad har hänt sedan dess? 

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragnsells m 
fl medverkar 

8:00 – 9.00 Vision Takeoff 

Varför är värderingsstyrt 
ledarskap avgörande i en helt 
transparent värd? 

I dag lever vi en helt transparent värld. 
Vilka nya utmaningar uppstår genom 
det paradigmskifte som sker och vad 
är möjligheterna med att arbeta aktivt 
med värderingar för att skapa en 
hållbar utveckling. Hur går man från 
flummiga värdeord till värdeskapande 
handlingar? 

9:00 – 10:00 MiL Foundation och 
SVN 

Hållbart ledarskap - vad är det? 

Hållbar utveckling och hållbart 
ledarskap går hand i hand. I den 
nödvändiga utvecklingen och 
förändringen som alla organisationer 
står inför handlar hållbart ledarskap 
om hur vi kan möta och anpassa oss 
till de förändringar som kommer och 
går - ett ledarskap som får verksamhet 
att utvecklas. 

Pia Jertfelt, Generalsekreterare, Social 
Venture Network. Lena Bergström, 
VD, MiL Foundation. 

8:00 – 9:00 MiL Foundation 

Finns det rum för reflektion på 
våra arbetsplatser idag? Om 
reflektionens betydelse för 
lärande. 

Vad händer när samhälle och 
organisation rör sig i allt snabbare 
takt? När handling alltid vinner över 
eftertanke och klimatet sällan tillåter 
oss att stanna upp. Hur mycket kan vi 
då lära och utvecklas egentligen? Om 
vikten av reflektion för lärande och 
effektiva organisationer. 

Lena Bergström, vd, MiL Foundation 
medverkar. 

9:30 – 10:30 MiL Foundation 

Verklig förändring i stora 
organisationer– hur går det till? 

Dagens organisationer utsätts för ett 
ökat omvärldstryck vilket innebär allt 
fler omvälvande och kontinuerliga 
förändringar. Men hur får vi till denna 
nödvändiga förflyttning för att bli mer 
innovativ, resurseffektiv och relevant 
som organisation? 
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12:00 – 13:30 SVN 

Plats för lärande - samarbete 
mellan näringsliv och skola. Vad 
tjänar vi på det? 

Att ta emot praktikanter, så kallat 
arbetsplatslärande, är idag ett socialt 
ansvar som företagen kan presentera i sin 
CSR -strategi eller sin hållbarhetsstrategi. 
Det handlar om att näringslivet bidrar på 
ett än mer aktivt sätt att skapa arbete för 
unga människor.  

Anna Widing Niemela, Gymnasiechef, 
Botkyrka kommun medverkar. 

 
 

14:00 – 15:30 Coompanion 

Social ekonomi skapar välstånd 

Socialt företagande ökar möjligheten för 
de som har haft svårast att få arbete, att 
få jobb. Hur får vi fler intresserade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 11:30 ICA 

Klimaträtt – för dig som vill 
handla gott! Ledarskap för ett 
mer hållbart och hälsosamt liv. 

Mer än hälften av svenskarna önskar 
sig ökad kunskap om vilka val i 
vardagen som påverkar klimatet. Hur 
kan man som företag utöva ledarskap 
för att hjälpa sina kunder till ett mer 
klimaträtt och hälsosamt liv?  

ICA och Uppsalahem tillsammans med 
bl. a Världsnaturfonden, WWF, UL, 
Sunfleet och Energimolnet lanserade i 
mars pilotprojektet Klimaträtt, där 
utvalda hyresgäster i en fastighet i 
Uppsala får tydlig återkoppling på sin 
klimatpåverkan varje vecka via en unik 
app. Fokus ligger på boende, transport 
och konsumtion. Genom återkoppling, 
kunskap och inspiration ska projektet 
skapa förutsättningar för att enkelt 
minska sin klimatpåverkan i vardagen. 
Projektet pågår under ett halvår och 
har som mål att deltagarna i 
genomsnitt ska minska sin 
klimatpåverkan med 40 %.  

 

 

 

 

11:00 – 12:30 MiL Foundation 

Hur ser våra framtida ledare 
ut? Ledarskapsprogram för 
unga kvinnor med koppling till 
Mellanöstern. 

Deltagarnas berättelser från Young 
Leaders Boot Camp, ett ledarskaps-
program för unga kvinnor med 
intresse för internationella relationer, 
hållbara samhällen och Mellanöstern. 
Vem har kompetensen att leda 
Sveriges arbete att bygga broar över 
kulturer och gränser, och hur lyfter vi 
dessa personer?  

14:00 – 15:30 Telenor 

Vad är hållbart ledarskap och 
socialt ansvarstagande på 
nätet? 

Hur arbetar vi med hållbarhet i våra 
leverantörskedjor? Vad har tekniken 
för betydelse för barnsexhandeln och 
hur samarbetar vi för att motverka att 
tjänster och produkter missbrukas? 
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16:00 – 17:30 Fryshuset 

Är det offentliga Sverige redo att 
låta investerare vara med och 
finansiera nya samhällslösningar? 

Vi har antagit utmaningen att hitta 
lösningar genom så kallad SIB. Metoden 
syftar till att hitta sektorövergripande 
lösningar på samhällsproblem, men är det 
möjligt att använda skattemedel i termer 
av investeringar och avkastning och är det 
offentliga Sverige moget att ta det steget? 

Sverige står inför nya utmaningar, både 
finansiella och samhälleliga. I ett läge av 
hög arbetslöshet och social oro både 
bland ungdomar och vuxna samt med ett 
högt flyktingmottagande behövs nya 
innovativa lösningar för integration. 
Fryshuset har antagit utmaningen, att 
med medel från Postkodlotteriet, pröva 
om det finns nya sätt att verka 
sektoröverskridande där offentliga 
aktörer, civilsamhället och privata 
investerare tillsammans är beredda att ta 
en risk för att hitta nya unika 
samhällslösningar- genom en så kallad 
Social Impact Bond. Metoden syftar till att 
generera mätbara samhällseffekter på 
gjorda insatser och investeringar, vilket 
redan prövas med framgång i andra 
länder. Men är det möjligt att använda 
skattemedel i termer av risk, investering 
och avkastning och är det offentliga 

11:30 – 12:45 Fryshuset 

Vad händer när vi bygger in 
CSR till förmån för unga i våra 
affärsmodeller? 

Ett samtal mellan ledare i näringslivet 
och ideella krafter inom temat vad 
händer när näringslivets 
samhällsansvar riktas mot 
förebyggande sociala insatser för unga 
och implementeras in i företagets 
affärsidé/produkt. Hur tar vi oss 
vidare och förbi CSR-modellerna, är vi 
redo för det? 

Fryshuset har samarbetat med 
näringslivet i 30 år kring förebyggande 
insatser för unga i utanförskap och 
arbetat tillsammans med 
ledarskapsfrågor, rekryterings-
utmaningar och näringslivets syn på 
unga i våra miljonprogram. Vad 
händer när vi bygger in CSR i vår 
affärsmodell till förmån för 
förebyggande sociala insatser för 
unga. När blir samhällsansvaret större 
än att vara en del av en 
hållbarhetsstrategi och blir en naturlig 
del av en hållbar affärsidé. Seminariet 
bygger på praktiska exempel och 
erfarenheter där Fryshuset möter 
ledare från näringslivet och modererar 
ett samtal utifrån de utmaningar 
företagen står inför och där vi 

16:00 – 17:30 SVN och MiL 
Foundation  

Att leda den goda viljan och att 
gå från offerstämpel till 
entreprenörskap! 

Allt fler personer engagerar sig i de 
ideella organisationernas arbete, dock 
inte som förr, utan som volontärer. 
Alla vill göra en god insats men räcker 
det? Vilka krav ställer det på 
ledarskapet? 

SIDA, RK m.fl. 

 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30117?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_14
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30117?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_14
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30117?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_14
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Sverige moget att ta det steget? Och 
vilken karta är nödvändig att rita upp - för 
att komma dit? 

tillsammans tar dialogen framåt till de 
möjligheter vi ser när vi kommer 
vidare och bortom CSR. 

13 – 14.30 MiL Foundation 

Hur leder vi komplexa 
organisationer utan att hänge 
oss åt mäthysteri och 
personfixering? 

Dagens organisationer står inför stora 
utmaningar när det gäller att leda, 
organisera och hantera en allt ökad 
komplexitet. Hur vi kan orientera oss i 
ett komplext och mångskiftande 
organisatoriskt landskap?  

Ett ökande tryck på effektivitet och 
allt fler interaktioner och relationer 
utövar en press på vår förmåga att 
sortera i och hantera en ström av 
möjligheter och problem. I en värld 
som vi upplever som föränderlig blir 
det svårare att kunna skilja på 
problem som i grunden är kontroller-
bara, och utmaningar som är mer 
komplexa till sin natur. Lockelsen i 
tekniker som till synes förenklar det 
komplexa är stor, men riskerar att på 
sikt försvåra hanteringen av 
strategiska utmaningar och 
möjligheter. Samarbete och lärande 
tar tid, men kan på sikt vara det som 
skapar resurser och framgång i 
förhållande till rätt frågor. 
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15:00 – 16:30 MiL Foundation 

”Vet du ditt varför?” Om 
värderingsdrivet ledarskap för 
hållbara chefer 

Att veta sitt varför ger ett personligt 
ankare i en föränderlig och rotlös tid. 
Det ger mening i vardagen och hjälper 
var och en som ledare, att stå ut i de 
svåra situationer man ibland möter 
som chef och människa. Vi utforskar 
aktivt de egna värderingarna och 
deras betydelse för ett hållbart 
ledarskap. 

 

 


