
 

 

Grundläggande miljöseminarium    
Från hot till möjligheter med trovärdigt miljöarbete - en halvdag om 

grundläggande miljöfakta, miljöarbete, företagande och hållbar utveckling 

 

 

 

 

 

 
 

Seminariet ger grundläggande miljökunskap samtidigt som det skapar ökad 
medvetenhet om miljöarbetet och dess möjligheter.  

Efter en inledning, som bl a beskriver de allvarliga hot som miljön är utsatt för, miljö- och 

hållbarhetsfrågans utveckling och de allt tydligare omvärldskraven, visar vi på de många 

möjligheter som ett miljömedvetet agerande innebär. Hur det går att koppla ett bra miljöarbete 

till en utveckling av verksamheten; bland annat i form av ökade intäkter och sänkta kostnader.  

Vi går även igenom vad som krävs för att ta tillvara möjligheterna, dvs att nå framgång i 

miljöarbetet, bl a genom att förankra miljöarbetet internt samt hur man kan använda 

möjligheterna i den externa kommunikationen. Detta avsnitt behandlar trovärdighet, helhetssyn 

och medvetenhet. 

Vi beskriver även hur ett planerat miljöarbete bedrivs och ger en orientering om 

miljöledningssystem, inklusive ISO 14001. 

Under hela seminariet finns tid för frågor och diskussioner. 

Utbildningen uppfyller kraven enligt Svensk Miljöbas och Göteborgs Stads miljödiplomering. 

Vi vänder oss till  

- dig som vill ha en grundläggande miljöutbildning eller vill uppdatera dina kunskaper 

- dig som varit förhindrad att delta i den interna miljöutbildningen på företaget 

- företag som inte genomfört någon egen miljöutbildning ännu 

- dig som är nyfiken på Ekosofias utbildningar 

 Programinnehåll 

  ●  Jordens utveckling och dagens miljöproblem 

  ●  Miljöfrågans utveckling  

  ●  Miljöfrågan idag – en omvärldsredovisning 

 Det nationella miljö- och hållbarhetsarbetet – lokalt, regionalt resp nationellt 

 En internationell utblick 

  ●  Möjligheter med att vara miljömedveten 

 Det finns ingen motsättning mellan ekonomi och ekologi 

 Om miljöarbete i näringsliv och samhälle 

  ●  Trovärdighet – en förutsättning för att lyckas 

  ●  Diskussion och frågor 
 

Märkningar



 

 

Det praktiska 

Föreläsare och seminarieledare 

Magnus Ruberg, Ekosofia AB 

Tid och plats 

Torsdag den 13 juni 2019, kl. 13.00-17.00 

Plats (i centrala Göteborg) meddelas senare. 

Pris 

Deltagaravgiften är 1 950 kr plus moms. 

Vid anmälan av 3 personer från samma företag/organisation utgår rabatt med 200 kr 

per person, och vid anmälan av 4 eller fler är rabatten 300 kr per person. 

I avgiften ingår kaffe/te, smörgås samt dokumentation.  

Deltagaravgiften faktureras ditt företag/organisation i samband med anmälan.  

Om avbokning görs mer än en vecka före kursstart återbetalas halva avgiften, därefter är 

anmälan bindande och ingen avgift återbetalas. Anmälan är personlig men kan i sin helhet 

överlåtas på annan person. 

Upplysningar 

Lämnas på tel: 031-708 45 50  e-post: ekosofia@ekosofia.se 

Anmälningar 

Vi vill ha din anmälan per mail ekosofia@ekosofia.se eller telefon 031-708 45 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Ekosofia AB 

Anders Carlssons gata 7 · 417 55 Göteborg · Telefon 031-708 45 50 

E-post: ekosofia@ekosofia.se · Internet: www.ekosofia.se 

 
 Kort om Ekosofia AB 

Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.  

Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat miljömedvetande 

 – ekosofi – nå såväl social och ekonomisk som ekologisk framgång.  

Planerat och trovärdigt miljöarbete är vår metod.  

Kommunikation – att åstadkomma dialog – är vårt främsta verktyg. 

Vi arbetar som konsulter, projektledare och kvalificerade rådgivare. 

Ekosofia AB grundades 1993 av Bill Romanus och Magnus Ruberg 

För ytterligare information – www.ekosofia.se  
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