
Att leda för hållbarhet är att leda för en positiv företags- och samhällsutveckling. Det innebär också 
att leda i ständig förändring, att visa mod, proaktivitet till omvärlden och en vilja att ta företaget 
och medarbetarna till nya nivåer. Företagsakademin bjuder in till nätverksfrukost med Stina Billinger, 
hållbarhetschef på Storebrand och SPP, Lisa Åhlén, Sverigechef på GLOBALscandinavia och Christian 
Walén, psykolog på Psykologifabriken. 

Välkommen till Företagsakademins nätverksfrukost om ledarskap kopplat till hållbarhet i det stora och lilla 
företaget.  Hur viktig framgångsfaktor är ledarskapet för de resultat som skapas? Är det en kunskapsfråga 
eller handlar det om att göra saker annorlunda? Finns det saker som förenar företag som är framgångsrika 
inom hållbarhet oavsett bransch eller storlek? Hur skapar man delaktighet och engagemang kring visioner 
och värdegrund så att medarbetarna känner att alla är med och skapar skillnad?

Inbjudan

Att leda för hållbarhet – inspiration,  
verktyg och kontakter 

Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö 
Företagsgrupper och Malmö högskola. Vi finns till för företag som vill 
växa och stärka sin konkurrenskraft genom att förena affärsnytta 
med samhällsnytta, CSR. www.foretagsakademin.org 
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Stina Billinger, Hållbarhetschef, Storebrand och SPP 
En av våra tyngsta hållbarhetschefer som jobbar för att Storebrand behåller sin topposition 

bland hållbara bolag och aktivt jobbar för att Storebrands knappt 450 miljarder NOK ska 

investeras på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Tidningen Veckans Affärer har kallat Stina 

för näringslivets mäktigaste moralist och även placerat henne på 10:e plats bland Sveriges 

supertalanger. 

Lisa Åhlén, Sverigechef, GLOBALscandinavia
Sverigechef för översättningsbyrån GLOBALscandinavia med kunder i Skandinavien, Europa 

och globalt. Lisa har satt hållbarheten i fokus i sitt ledarskap, i företagets affärsutveckling och 

i arbetet med att få hennes viktigaste resurser, företagets anställda, att trivas och utvecklas 

Vad:  Nätverksfrukost: Att leda för hållbarhet, Företagsakademin 3.0
När:  21 maj 2013
Tid:  kl 08.00 – 10.00, frukost från kl. 07.30
Var:  Minc, Anckargripsgatan 3 Malmö

Anmälan: Klicka för att anmäla dig 

Resursen i rummet
Resursen i rummet blir denna gång en workshop som leds av Christian Walén, Psykologifabriken. Du 
introduceras till ett inlärningspsykologiskt perspektiv på beteende och beteendeförändring, vilket ger 
dig möjligheten att bättre förstå hur du på ett positivt sätt kan påverka organisationen att röra sig i rätt 
riktning. Workshopen låter dig diskutera och reflektera kring det du lär dig och skickar hem dig med konkreta 
strategier för hur du direkt kan börja leda för hållbarhet, inte ensam utan med hjälp av din viktigaste resurs - 
dem som du har ditt ledaransvar gentemot. 

NY! Christian Walén, legitimerad psykolog och organisationskonsult, Psykologifabriken 
Christians mission på  Psykologifabriken består i att göra psykologin tillgänglig i vardagen för 

både företag och privatpersoner. Det Christian gillar allra bäst är att använda väl underbyggda 

psykologiska modeller och forskning för att göra ledare och organisationer bättre. Christian 

kommer att presentera Super Mario och Det hållbara ledarskapet samt leda Resursen i rummet, 

se nedan.

http://foretagsakademin.org
http://spp.se
http://www.globalscandinavia.com/sv.aspx
http://korta.nu/21maj
http://www.psykologifabriken.se

