Hållbarhetsprogrammet
EN LEDARSKAPSUTBILDNING OM HÅLLBARA AFFÄRER
Vi arbetar med hållbarhetsfrågorna ur ett affärsperspektiv och hur hållbarhetsfrågorna
kan ge er organisation konkurrensfördelar och hur Ni enklare kan samverka runt de krav
som idag finns på hållbarhet.

Syfte:
Huvudsyftet med utbildningen är att skapa förståelse kring varför hållbarhetsfrågorna är avgörande för
både företagets affärer och för organisationen. Att prioritera hållbarhetsfrågorna i ett företag kräver
ledarskap, affärsmannaskap, mod, kunskap, och engagemang. Därför jobbar vi med att identifiera både
styrkor och utvecklingsområden som du själv står inför och hur du kan implementera Dina idéer i
företaget.

Målgrupp
Den som väljer att gå Hållbarhetsprogrammet har ett övergripande ansvar för företagets
hållbarhetsfrågor. Du bör ha mandat för hur ni skall hantera, kommunicera och leva
hållbarhetsarbetet. Du kan gärna vara ny som chef och Du behöver inte ha personal underställd Dig.
Det är viktigt att Du har som ambition att utveckla Dig och hållbarhetsfrågorna och är motiverad till
att lyfta frågorna rent praktiskt in i organisationen. Du kan komma från en organisation där det finns
en strategi, eller så är ni en organisation som precis skall ta i frågorna.

Kort fakta
Utbildningen består av fyra moduler där varje modul pågår i 24 timmar, lunch till lunch. Kursen har 16
deltagare som kommer ifrån olika branscher i vår region. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter
som de praktiserar hemma i företaget.
Mellan modulerna ska varje deltagare ha ett samtal med sin mentor. Deltagaren utser sin mentor före
programmets start.
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16 platser
Arbete med riktiga case; strategiska
verksamhetsutmaningar
Medlemmarna i gruppen blir ”varandras stöd,
bollplank och konsulter”
Full sekretess
Fyra möten i programmet, lunch till lunch
Plats: Lugnet i Falun
Medlemsavgift:
- Medlemma i Handelskammaren 38 000 kr
exkl. moms
- Icke Medlemmar 46 000 kr exkl. moms
Kostnad för logi och mat betalas separat
Boende Scandic Lugnet förbokas av oss
Datum; 4-5 april, 4-5 juni, 29-30 augusti,
24-25 oktober

Modul 1: Hållbarhet och ledarskap
Uppgiften: Dialogen om samhället med
kunden
• Hur bidrar vi till ett hållbart samhälle?
• Introduktion av ”Tripple bottom line” där vi
går igenom de olika perspektiven och vad det
egentligen innebär; Miljöperspektiv,
Ekonomiskt perspektiv, Socialt perspektiv
och hur de Mänskliga rättigheterna kommer
in i arbetet.
• Hållbarhetsmålen – Sveriges och FN´s
globala mål.

Modul 3: Hållbar förändringsledning
Uppgiften; Hur förändrar vi vår dialog med
kunden?
• Vad innebär hållbar förändringsledning och
vad betyder motivation och drivkrafter vid
förändringsledning?
• Hur utvecklar man nya produkter, tjänster
och lösningar med fokus på hållbarhet?

Modul 2: Hur kan vi skapa en lönsam
affärsmodell med fokus på hållbarhet?
Uppgiften; Dialogen med teamet och kunden
• Hur påverkar en affärsmodell hållbarheten
och hur kan vi påverka kundens
affärsmodell?
• Hur kan vi ta betalt för hållbarhet?
• Hållbarhet i värdekedjan och dess ekosystem.

Modul 4: Hållbar kultur och hållbara
ledare
Uppgiften; Inspiration och motivation som
drivkraft
• Hur bygger man en hållbar kultur som ledare
och hur bygger man en kultur som leder
ständiga förändringar?
• Hur håller man i förändringen?
• Hållbar företagskultur bortom prestationen.

Programmet leds av Jerker Enarsson, en av Sveriges främsta ledarskapsutvecklare och Anders
Berglund, ledarskaps-utbildare och f d elittränare i bandy och Cecilia Hed Malmström, geograf
och polarfarare med hållbarhetsmålen som mål i sitt dagliga arbete i polara farvatten. Tillsammans
medverkar de med praktiska verktyg för att du ska kunna få hållbarhetsfrågorna på agendan till en
realitet i det lilla. Få visionen att implementeras i verksamheten. Tala samma språk inom hållbarhet
med dina kunder. Kunna prata med kundens kund. Här delar alla med sig av unika erfarenheter som
hanterar en vinnande kultur med fokus på människan. Och kanske är det så att vi får en direktrapport
från Antarktis.

För information och anmälan kontakta:
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
kristina.snitt@mellansvenskahandelskammaren.se
070-959 75 68
Johan Tunhult Regionchef, Gävleborg
johan.tunhult@mellansvenskahandelskammaren.se
070-385 00 56

