
Är filantropi 

företagarnas 

nya mantra 

efter hållbarhet?

Lokalsponsorer:Sponsorer:

Frågorna om företagens samhällsansvar har varit på allas läppar 

de senaste åren och väckt uppmärksamhet hos så väl politiker och 

konsumenter som ideella organisationer.

Nu tar allt fler företagsledare och entreprenörer nästa steg. Istället för att vänta 

tills de blivit förmögna pensionärer satsar många näringslivsprofiler pengar i 

filantropiska projekt parallellt med sina affärsverksamheter. En förklaring till 

utvecklingen är att de ser filantropin som investeringar i sociala projekt som 

ger positiv avkastning för samhället, snarare än som ren välgörenhet.

Kort sagt: hållbarhetsfrågor och filantropi håller på att växa ihop, vilket lär 

få effekter långt utanför näringslivet och engagera betydligt fler än de som 

traditionellt bryr sig om näringslivsfrågor. Därför arrangerar vi i år en specialversion 

av Sydsvenskans näringslivsträff Fem i Tre under politikerveckan i Almedalen.

På scen i S:t Nicolai kyrkoruin i Visby möter du…

Petter Stordalen, entreprenören bakom hotellkedjan Nordic Choice som satt hållbarhetsfrågorna 

i första rummet. 

Gunhild Stordalen, medgrundare och ordförande för Stordalen Foundation samt styrelseledamot 

i flera olika miljöinitiativ.

Elisabeth Tarras-Wahlberg, tidigare hovmarskalk och informationschef 

på Slottet. Idag engagerad i flera filantropiska projekt.

Ulrika Nilsson, ansvarig för fundraising vid Lunds universitet.

Gästerna intervjuas av Sydsvenskans ekonomikrönikör Thomas Frostberg.

Tid: Torsdagen den 4 juli kl 14.55 – ca 16.30. Vi börjar med eftermiddags-

fika och mingel. Cirka 15.30 drar samtalet med gästerna igång på scen.

Plats: S:t Nicolai kyrkoruin, Smedjegatan 17, Visby, Gotland

Fritt inträde. Välkommen!

Vi ses i 
Alme dalen

ALMEDALEN

Frågorna om företagens samhällsansvar har varit på allas läppar 
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Petter och Gunhild Stordalen

Nu tar allt fler företagsledare och entreprenörer nästa steg. Istället för att vänta 

Fo
to

: K
en

t 
H

ul
t

Ulrika Nilsson
Elisabeth 

Tarras-Wahlberg

 tidigare hovmarskalk och informationschef 

Thomas Frostberg.
Thomas Frostberg
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