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Inbjudan till en utbildning  
i strategisk hållbarhetskommunikation



Sluta prata om hållbarhet.  
Visa vad ni gör istället.

Alla pratar om hållbarhet. Alla organisationer jobbar med hållbarhetsfrågor. Men vet 
de hur de kan dra nytta av sitt hållbarhetsarbete för att öka lönsamheten, bli en mer 
attraktiv arbetsgivare och samtidigt vara snälla mot vår planet? 

Vill du lära dig hur ni genom att kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett smart sätt 
kan framtidssäkra er organisation? Då har vi något att erbjuda dig.

Vi är Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings län. Vi arbetar för att 
skapa goda förutsättningar för regionen, kommunerna och näringslivet att ställa om 
till en miljömässigt hållbar verksamhet och klimatsmart vardag. 

I ATTRACT, som är ett av våra projekt, arbetar vi för att uppmuntra hållbar arbetspend-
ling och ett flexiblare arbetsliv. Inom ramen för ATTRACT bjuder vi nu in till en utbild-
ning i strategisk hållbarhetskommunikation. Syftet är att ge företag och organisationer 
i Jönköpings län ökad kunskap i ämnet och möjlighet att vara med och göra nytta på 
riktigt i energi- och klimatomställningen.
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Strategisk hållbarhetskommunikation  
som gör nytta på riktigt.

Välkommen till en utbildning i strategisk hållbarhetskommunikation där ni lär er  
hantera hållbarhet utifrån ett varumärkes-, kommunikations- och affärsperspektiv.  
Vi tar avstamp i era förutsättningar för att därifrån stärka er kompetens inom både  
hållbarhet och kommunikation. 

Utbildningen kommer att fokusera på hur ni ska tänka kring hållbarhet som en affärs-
möjlighet, hur det kan stärka ert varumärke och hur ni skapar trovärdig och effektiv 
kommunikation för att uppnå mätbara resultat. 
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När du gått utbildningen kommer du att

förstå vad hållbarhet är för just er  
organisation samt hur det påverkar era 
affärsmöjligheter och ert varumärke.

veta hur ni använder era interna resurser 
och hur ni anpassar arbete och kommuni-
kation om hållbarhet till rätt nivå för just 
er organisation.

veta mer om era målgrupper och deras 
krav på ert hållbarhetsarbete samt hur 
ni bör adressera dem.

veta utgångsläget för er organisation 
– krav och förväntningar som ni måste 
leverera på.

ha en verktygslåda för att bygga ett  
hållbart varumärke och kommunicera  
hållbarhet samt förändra beteenden – 
exempelvis arbetspendling.

ha ett ramverk för att analysera och ut-
värdera er hållbarhetskommunikation.
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Utbildningens upplägg

Session 1
• Målgruppsanalys – hur når vi 

fram till anställda och potentiella 
anställda med hållbarhet och 
arbetspendling?

• Exempel på hur hållbarhet  
stärker arbetsgivarvarumärket 
samt lärdomar från andra.

Session 2
• Verktygslådan för att bygga  

ett hållbart varumärke och  
kommunicera hållbarhet.

• Verktygslådan för beteende- 
förändring.

Session 3
• Genomgång av gruppernas 

uppgifter och utbyte av  
erfarenheter.

• Summering och lärdomar  
från kursen samt upprättande  
av checklista för hållbarhets- 
kommunikation.

2 tim 2 tim 2 tim

25 mars   kl. 9-11 8 april   kl. 9-11 22 april   kl. 9-11

Serie med  
inspirationsföreläsningar

Vi bjuder in till ett antal olika inspirationsföreläsningar under våren 2022 med temat 
hållbarhetskommunikation. Inbjudan och anmälan till föreläsningarna kommer i ett 
separat utskick.

Preem – om resan till ett hållbart varumärke 
Husstainability – affärsnytta och kommunikation på planetens villkor 

1 tim
våren 2022

Workshop
Framtagande av handlingsplan för er organisation med stöttning från föreläsaren.4 tim

6 maj   kl. 8.30-12.30
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Kort hem-
uppgift för 
den egna 
organisa- 
tionen  
mellan  
session  
1 och 2

Kort hem-
uppgift för 
den egna 
organisa- 
tionen  
mellan  
session  
2 och 3 

2 tim 2 tim
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Hur många deltagare per kurstillfälle?   
Max 15 deltagare/grupp. Organisationer som är finansiärer i projektet 
ATTRACT kan delta i utbildningen i mån av plats.

Vem kan delta?    
Utbildningen riktar sig till personer verksamma inom kommunikation 
och hållbarhet i organisationer inom Jönköpings län. Främst i organisa-
tioner som är intresserade av att arbeta med hållbar arbetspendling och 
sitt arbetsgivarvarumärke. Högst tre personer från en organisation kan 
anmäla sig. Vi rekommenderar att ni är minst två från en organisation. 
Det gör det lättare för er att arbeta tillsammans mellan sessionerna.

Finns det några krav? 
Du som genomgår utbildningsblocket ska efteråt dela med dig av tre 
lärdomar från utbildningen. Dessa lärdomar ska Energikontor Norra 
Småland kunna använda i olika sammanhang för att sprida kunskapen 
vidare. Önskvärt är också att vi fångar upp några ambassadörer/goda 
exempel som vi kan arbeta vidare med i andra sammanhang.

Var sker utbildningen? 
Utbildningen sker digitalt. Om förutsättningar finns kommer vi  
eventuellt genomföra halvdagsworkshopen i en fysisk lokal.

Vad kostar det? 
Utbildningen ingår när du deltar i ATTRACT. Du bidrar med din tid. 

Bra-att-veta-saker 
 Utbildningsblocket med  
 tre  sessioner   
 Du som anmäler dig till utbildnings- 
 blocket ska kunna vara med vid  
 samtliga tre tillfällen.

 Workshopen om handlingsplan
 Du ska ha gått alla tre sessionerna för  
 att kunna delta i workshopen om  
 handlingsplan.

 Inspirationsföreläsningarna
 Är öppna för alla, det vill säga du kan  
 delta utan att gå utbildningsblocket. 

Hur anmäler jag mig? 
Fyll i formuläret senast 16/3:  
Till anmälningslänk 
Vi meddelar dig före den 18/3 om du  
fått plats i utbildningen eller inte.

Om jag vill veta mer?
Kontakta Åsa Nylander 
Mail: asa.nylander@rjl.se 
Mobil: 072-7210529
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https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=10b68309f94b


Utbildningsansvarig

Utbildningen leds av Erik Elvingsson Hedén, 
grundare och vd på insiktsföretaget  
SB Insight som bland annat ligger bakom 
Europas största varumärkesstudie om håll-
barhet – Sustainable Brand Index. 

Erik startade verksamheten 2010 och arbetar 
idag i hela Norden och stora delar av Europa 
med rådgivning till företag som IKEA, Telia 
Company, Electrolux, Lantmännen och DHL. 
Erik är idag kursansvarig för hållbarhets- 
kommunikation på Berghs School of  
Communication, vid sju tillfällen utsedd till 
världens främsta kommunikationsskola i  
den internationella tävlingen Future Lions  
i Cannes. 
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Arrangör av utbildningen

Energikontor Norra Småland är en del av 
Region Jönköpings län. Vi är en regional  
motor och en pådrivande kraft för att göra 
vår del av världen klimatsmart och hållbar. 
Vår uppgift är att länet som helhet ska nå 
sina klimatmål. 

Framförallt stöttar vi Region Jönköpings 
län, kommunerna och företagen i vår del 
av Sverige att ställa om till en hållbar verk-
samhet och klimatsmart vardag. Det gör vi 
på flera sätt, brett och smalt, i olika typer av 
satsningar inom samverkan och utveckling. 
Syftet med vår existens är att förändra och 
förbättra samhället ur ett energi- och håll-
barhetsperspektiv. Vi är alltid opartiska och 
vi har inget vinstintresse.
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Sagt av tidigare deltagare:

Nu förstår jag det verkliga värdet av hållbarhetskommunikation dels 
för den egna organisationens varumärke och dels värdet av intern  
kommunikation för att få saker att hända.

Viktigt med kombinationen hållbarhetsstrateg och kommunikatör i  
utbildningen. Vi drar varandra och underlättar framtida samarbete.

Utbildningen var uppbyggd på strukturerat och logiskt tänkande.

Jag har fått verktyg för att strukturera hållbarhetskommunikationen  
i organisationen.

Diskussionerna om fokus och budskapshierarki är spännande och  
något jag tror att vi behöver fortsätta med för att inte bli för yviga  
i kommunikationen.

”

”
”
”
”



www.rjl.se/energikontoret

I ATTRACT, som är ett av våra projekt, arbetar vi för att uppmuntra hållbar arbetspendling och ett flexiblare arbetsliv.  
Projektet drivs av Energikontor Norra Småland i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det finansieras huvudsakligen av  

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jönköpings län samt 9 kommuner och 4 företag i Jönköpings län.


