
 

 

 

 

Välkommen till workshopen: Värdeskapande inom 

Digitalisering, Internationalisering, Hållbarhetsredovisning 

och Hållbar Samverkan 

Workshopen är del av projektet Hållbara Affärsrelationer för Innovativ Regional Affärsutveckling, ett 

samarbete mellan Högskolan i Gävle, klusterorganisationer och företag i regionen.  

Projektet syftar till att utveckla branschöverskridande plattform där akademi, kluster och företag 

samverkar för att utveckla innovativa hållbara affärsrelationer och regional konkurrenskraft. Målet är 

att diskutera och sprida kunskaper inom aktuella utvecklingsområden som handlar om digitalisering, 

internationalisering, hållbarhets redovisning och hållbar samverkan.  

I workshopen diskuteras frågor som rör: 

– digitaliseringens förutsättningar och kritiska frågor  

– vilka interna och externa förutsättningar som behöver tillvaratas, stärkas och förändras för 

att optimera internationaliseringsstrategierna 

– vilka redovisnings- och ekonomistyrningsmodeller som används idag samt vilka modeller och 

redskap som underlättar arbetet att redovisa hållbarhet 

– varför det är viktigt att få kännedom om vilken samverkan som idag sker mellan företag i 

regionen 

– vad social hållbarhet innebär, varför den behöver beaktas och hur företagen kan verka för att 
förbättra den  

 

 
När: måndag den 13 november  
Tid: kl. 08.30 – 21.00 inkl. kostnadsfri övernattning i enkelrum 
Var: Älvkarleö Herrgård, Bruksgatan 22, 81494 Älvkarleby 
Anmälan, innan den 23 oktober: marije.renkemasingh@hig.se – projektledare HAR-ira.  
 
Uppge ditt namn:  
Företag:  
Kontaktuppgifter:  

Ev. allergier: 

Jag önskar delta i middag kl. 18.30 – 21.00: JA/NEJ   

Jag önskar övernattning den 13 - 14 november i enkelrum: JA/NEJ 
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Dagordning den 13 November  

08:30 – 09:00 Ankomst på Älvkarleö Herrgård 
 

09:00 – 09:45 Introduktion om projektet.  
Varför håller vi på med detta?  
Varför Hållbar Samverkan/DigIT/SIMIS/ReSia?   
 

09:45 – 12:00 
 
 
 
 

Gunnar Båtelsson – Värdeskapande genom hållbarhet. 
Före detta Director, Chief Compliance Officer Sandvik AB, Gunnar 
Båtelssons expertis finns inom Core Value Management och CSR.  Under 
hans tid vid Sandvik jobbade Gunnar med det övergripande ansvaret för 
Sandvik, för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med Sandviks 
policy och riktlinjer. I inspirationsföreläsningen kommer Gunnar Båtelsson 
att berätta om och svara på frågor rörande Hållbarhetsfrågor. 
 
Bruno Ahlqvist– Värdeskapande genom internationalisering. 
Är gräset grönare på andra sidan staketet? – kanske inte, men åtminstone 
lika grönt. 
Ju mer vi vet om skillnader och likheter mellan olika länder och människor, 
desto större är chansen att bli framgångsrik i kontakter och affärer. 
Bruno Ahlqvist blandar fakta och anekdoter från de ca 40 länder på alla 
kontinenter som han arbetat med under fyra decennier som bland annat 
internationell marknadschef för Läkerol, operativ chef för Invest in 
Gävleborg Agency och utvecklare av nya tjänster hos Mellansvenska 
Handelskammaren. Dessutom har Bruno suttit i den internationella 
styrelsen för Lions Clubs International. En styrelse som skall få 1,4 miljoner 
medlemmar i 200+ länder att gå åt samma håll.  
 
Therese Öhman – Invotech Solutions AB – Värdeskapande genom 
digitalisering 
Industri 4.0 och digitalisering - vad är det och vad kan det ge för effekter 
inom Industrin?  
Invotech Solutions AB grundandes 2004 och har gjort resan att gå från ett 
traditionellt utvecklingsföretag till att idag arbeta med 
digitaliseringslösningar främst inom industrin. Therese Öhman berättar om 
resan dit och vad som gjorde det möjligt samt ger en inblick i vad 
digitalisering är för Invotech Solutions AB och vilka effekter det ger. 
 

12.00 – 13.00  Lunch 
 

13:00 – 13:30 
 
 
 
 

Lars Hassel – professor i Redovisning -  värdeskapande genom att 
implementera hållbarhet. 
Lars Hassel är en professor i redovisning som har tidigare belönats för 
bland annat, sitt betydande bidrag till forskningen inom internationell 
redovisning. 
 

13:30 – 13:50 
 
 
 

Alexander Hjelm – Marknadsansvarig – Ortic AB  
Ortic AB är ett höginnovativt företag som tillverkar maskiner för 
rullformning av plåt. Alexander Hjelm berättar om varför Ortic AB 
representerar den svenska innovationskraften och hur den är efterfrågad 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
13:50-14:10 
 
 
 

på den internationella marknaden. Alexander berättar även om vilka 
strategier de tillämpar för att nå ut internationellt. 
 
Ulf Karlsson -  Rådgivare – Coompanion Gävleborg Ekonomisk förening –  
Ulf Karlsson kommer att berätta om hur små och stora organisationer kan 
samverka strategiskt för ömsesidig nytta. Exemplet: Sandvik – 
Företagsutbildarna 
 
 

14:10 – 14:30 SusAnne Mastonstråle – Delägare, marknadsansvarig – Inresol  
Inresol arbetar med innovation inom miljö och energi. Företaget fokuserar 
på högkvalitativa tekniska produkter inom förnybar energi som solkraft, 
biobränslen och avfall, för decentraliserad elproduktion. SusAnne 
Mastonstråle berättar om de möjligheter och utmaningar de stött på när 
de ska ut på den internationella marknaden. 
 

14:30 – 14:50 Eva-Lena Zachrisson - Sakkunnig vård, omsorg och upphandlingar - Qivo 
Qivo AB verkar inom området vård och omsorg. Qivo erbjuder 
resurseffektiva, anpassningsbart och gränslöst digitala verktyg för att 
kvalitetsarbetet följer de lagar och förordningar som gäller för respektive 
verksamhetsområde inom kommunal verksamhet i offentlig och fristående 
regi samt privata aktörer inom vård och omsorg. Eva-Lena Zachrisson och 
Veronica Stjärnström kommer att berätta om digitaliseringens 
förutsättningar och  utmaningar som de möta på marknaden. 
 

14:50 – 15:30  Fika 
 

15:30 – 17:00 Gruppdiskussioner inom områden: Hållbar Samverkan, Digitalisering, 
Internationalisering och Hållbarhets Redovisning 
 

17:00 – 18:30 Valfri aktivitet  
 

18:30  Mingel 
 

19:00 Middag  
 

21:00 Avslut  
 

 Valfri övernattning inkl. frukost utan extra kostnad i Älvkarleö Herrgård. 
Övernattningen ger möjlighet till fördjupade diskussioner på kvällen, samt 
individuell möte med experter från Högskolan i Gävle under morgonen den 
14 november.  



 

 

Den 14 november 

07:30 – 08.30 Frukost 
 

08:30 – 10:00 Möjlighet att boka individuella möten med experter från Högskolan i Gävle 
inom områden: Hållbar samverkan, digitalisering, internationalisering, 
hållbarhetsredovisning.  

 

 

 

 

 

Preliminära deltagaren (fler tillkommer):  

- Fiber Optic Valley 

- TripleSteelix 

- FPX 

- FindIT 

- Region Gävleborg 

- Mellansvenska Handelskammaren 

- Qivo  

- Card Group  

- Svenska Aerogel AB  

- Coompanion Gävleborg Ekonomisk förening  

- Invotech AB  

- Norrsundets Biokombinat 

- Colabitoil Sweden AB 

- Nordic Sales Group AB 
- 4 Dialog 
- ScanArc  

- Radarbolaget  

- Inresol 

- Ortic AB  
 

 

 

 


