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Årets författare 2011 visar att 
ansvarstagande skapar värde – inte 
kostnader 

 
SIS Förlag har utsett Daniel Steinholtz till Årets författare 2011. Han fick priset för boken 
Hållbart ansvarstagande – En guide till ISO 26000 som beskriver hur företag kan integrera 
ansvarsfrågor i sin verksamhet för att skapa långsiktigt finansiellt värde såväl som ett 
starkare varumärke. Priset delades ut på SIS Förlags årliga författarkväll den 26 april. 
 
SIS Förlags årliga författarpris gick till Daniel Steinholtz för boken Hållbart ansvarstagande – En guide 
till ISO 26000. Boken presenterar ett ledningsverktyg som med framgång har använts i ett antal företag 
och organisationer. Det är en enkel modell för att presentera möjligheter och risker kombinerat med tips 
på hur arbetet kommer igång.  
 
Juryns motivering: 
Vad ett företag står för börjar bli viktigare än vad det säljer. Människor tenderar att välja varumärken 
som de känner står för något positivt. Och varumärket påverkas i hög grad av hur organisationer och 
medarbetare hanterar frågor som socialt ansvarstagande och hållbarhet. Hur ska företag och 
organisationer integrera ansvarsfrågorna i sin verksamhet för att bevara och stärka omvärldens 
förtroende? Kan de skapa ett starkare varumärke och även ett långsiktigt finansiellt värde? Och hur ska 
de som har ansvaret för att jobba med dessa frågor hitta stöd och råd? Det här är frågor som vi på SIS 
brinner för. Boken Hållbart ansvarstagande – En guide till ISO 26000 av konsulten och författaren 
Daniel Steinholtz ger perspektiven, argumenten, verktygen och modellerna - väl strukturerat, överskådligt 
och i en utformning som lyfter innehållet ytterligare. 
 
Om författaren: 
Daniel Steinholtz är konsult och författare. Han var tidigt intresserad av hållbarhets- och ansvarsfrågor 
och skrev den första svenska boken i ämnet 2003, en bok som utsågs till det årets ledarskapsbok. Daniel 
har varit med i framtagandet av den internationella standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. 
 
Boken Hållbart ansvarstagande finns att köpa av SIS Förlag för 495 kronor. Fler böcker finns på sis.se 
och i den digitala bokhyllan på www.sis.se/yrkeslitteratur. 
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