I CSR-verkstaden reder vi ut begreppen och identifierar hur din verksamhet, utifrån era
specifika förutsättningar, kan arbeta strukturerat för att hitta kopplingar mellan affärer och
samhällsansvar.
Syftet med CSR-verkstaden är att ge dig utökad kunskap och praktiska verktyg som
underlättar utvecklingen av er verksamhets hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i befintlig
affärsmodell får du utforska hur din verksamhet kan skapa värde, både för den egna
verksamheten, era intressenter och samhället i stort.

VERKSTADEN I FEM STEG
Vad betyder hållbarhet för min verksamhet?
Varför är hållbarhet en affärsstrategisk angelägenhet? Vi diskuterar drivkrafter och
definierar vad hållbart företagande innebär för deltagande verksamheter. Med utgångspunkt
i befintlig affärsmodell utforskar vi hur hållbarhet kan skapa värde för verksamheten.

Intressentdialog
Vad är en intressent och varför bör vi ha en dialog med våra intressenter? Vi undersöker
vilka våra nyckelintressenter är och hur vi kan kommunicera med dem. Vi diskuterar även
frågor som är lämpliga att ställa i en intressentdialog.

Väsentlighetsanalys
Vilka är vår verksamhets mest väsentliga hållbarhetsaspekter? Vi identifierar, värderar och
prioriterar relevanta hållbarhetsutmaningar utifrån varje verksamhets sammanhang. Vi
analyserar även risker och möjligheter kopplade till dessa.

Verksamhetsstyrning
Hur skapar vi strukturer som främjar hållbart företagande? Genom att integrera hållbarhet i
befintliga strategier, processer och nyckeltal samt dagliga beslut och aktiviteter kan vi
hantera våra hållbarhetsaspekter på bästa sätt.

Redovisning & lärdomar
Hur bidrar vi till en positiv samhällsutveckling genom vår kärnverksamhet? Under den sista
träffen får alla deltagare redovisa hur de kombinerar affärer och samhällsansvar på ett sätt
som skapar värde för den egna verksamheten och samhället i stort.

  

Detta får du som deltagare
•  
•  
•  
•  
•  

4,5 dagars verkstad, under cirka ett års tid
Fördjupad kunskap om hållbarhet, genom teori och inspirerande exempel
Konkreta verktyg och metoder
Erfarenhetsutbyte
En grund för ert strategiska hållbarhetsarbete

Vem kan delta?
•   Verksamhetsföreträdare från offentlig, privat och idéburen sektor samt akademi
•   Du som har ledningens godkännande att genomföra verkstaden

Vad förväntas av dig som deltagare?
•  
•  
•  
•  

100 % närvaro på träffarna
Vara beredd att avsätta tid för enklare hemuppgifter mellan träffarna
Vara ”sparringpartner” – ett bollplank och stöd för en annan deltagare
Med fördel ha en grupp personer internt som följer arbetet och bidrar med inspel

Arrangör & medfinansiär
CSR VÄSTSVERIGE är Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för frågor som rör hållbar
utveckling och samhällsansvar. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och
kontaktnät stärker vi våra medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete.
Medfinansiär till CSR-verkstaden är Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Vad kostar det?
Icke medlem

Medlem

1 deltagare / verksamhet

20 000 kr / per pers

10 000 kr / per pers

2 deltagare / verksamhet

20 000 kr / 2 pers

10 000 kr / 2 pers

Verkstadsledare

Johanna Stakeberg
Verksamhetschef

Karin Hagberg
Projektledare

Anna Simmons
Projektledare

Anmälan & frågor
Välkommen att höra av dig till Johanna Stakeberg för anmälan eller frågor:
johanna@csrvastsverige.se, 0703-97 97 17

  

