LEVANDE HÅLLBARHETSARBETE
‑ FRÅN VISION TILL VARDAG

Integrera hållbarhetsarbetet i er verksamhet
Denna heldagsutbildning ger dig användbara angreppssätt och verktyg för att göra hållbarhet till en
mer integrerad och levande del av er verksamhet. Kursen vänder sig till dig som ansvarar för eller driver
hållbarhetsarbetet i din organisation. Målet är att du som kursdeltagare bättre ska kunna leda och utveckla hela din verksamhets hållbarhetsarbete – från vision till vardag.
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Från verksamhetsvision till operativ vardag
Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Angreppssättet kan vara allt ifrån trevande och
pliktskyldigt till strukturerat och ambitiöst. Men även då hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt och seriöst
så finns risken att det sker vid sidan om övrigt ledningsarbete och därmed får en begränsad påverkan på
vardagen.
För att göra verklig skillnad behöver hållbarhetsarbetet integreras i ledningsarbetet och omsättas så att det får
påverkan på den operativa vardagen. Utmaningarna och möjligheterna för en verksamhet att nå dit är flera:
• motivera och engagera utan att paralysera och passivisera
• integrera hållbarhetsarbetet som en naturlig del av verksamhetens ledning
• påverka ledningssystemet från ledning till medarbetare
• gå från hållbarhet som restriktion för nuvarande verksamhet till en plattform och möjliggörare att möta
omvärldens behov av tjänster och produkter
• om möjligt bli en naturlig del av verksamhetens värdeerbjudande
Flera av utmaningarna är inte unika, utan delas med andra centrala frågor. Det som skiljer hållbarhetsarbetet åt är att det är alltjämt är nytt, det är i hög grad känslostyrt och det är bråttom. Den här kursen ger dig
användbara angreppssätt och verktyg för att göra hållbarhet till en mer integrerad och levande del av er
verksamhet – från vision till vardag!

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar med att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet i verksamheter. Till
målgruppen hör exempelvis:
• Hållbarhetschefer
• Hållbarhetsansvariga
• Miljö- och kvalitetschefer
• CSR-ansvariga
• Strateger

Vad kursen ger dig
Efter kursen har du fått angreppssätt och verktyg för att kunna arbeta mer systematiskt och strategiskt med
hållbarhetsfrågor. Du får lära dig principer och angreppssätt för hur man kan skapa ett levande hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Kursen täcker såväl ett antal konkreta verktyg och angreppssätt,
såsom övergripande principer och synsätt. Vi kommer att varva presentationer med övningar där du som
deltagare ges möjlighet att prova verktygen i praktiken.

Mer information
Har du frågor om kursen eller vill du veta mer, maila oss på TrivectorLogiQ@trivector.se.

L e v a nd e hål l b arhetsarbete
‑ f r å n v isio n till v a rd a g

09.00–16.30
Introduktion till levande hållbarhetsarbete
e Vad är ett levande hållbarhetsarbete?
e Ledningssystem 3.0
e Hållbarhet som drivkraft

”Fem i tolv” för hållbarhetsfrågorna
e Screenshot – så mår samhälle och planet idag
e Ger våra ledningssystem rätt driv och hastighet i utvecklingen?
e Hur hållbar är din verksamhet?

Koppla affär och hållbarhet från början – det du
inte ”stoppar in” kan inte ”komma ut”
e Hållbarhetsstrategi eller hållbar strategi?
e Ledningsprocesser som verkligen leder
e Hållbarhet som del av värdeerbjudandet – vilka möjligheter finns?

Förstå hur verksamheten fungerar och var
måluppfyllelse skapas i vardagen
e Huvudprocesskartan och värdeperspektivet
e Förstå det värdeskapande systemet
e Koppla värdeerbjudande till processer

Engagera medarbetaren i hållbarhetsarbetet och
gör det enkelt att göra rätt
e Bygga förutsättningar för förståelse och engagemang
e Funktionssynsätt vs. Processynsätt
e Vad är enkelt och rätt?

Sammanfattning och avslutande kommentarer

Gå fyra
betala
för tre

+
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Fakta
Anmälan
Anmäl dig via e-post: TrivectorLogiQ@trivector.se
eller på vår hemsida: www.trivector.se.
Tid och plats
Aktuella tider för öppna kurser finner du på Trivector
LogiQs hemsida.
Pris
Pris per deltagare är 6.200 kr exkl moms.
Anmäler du fyra deltagare från samma organisation,
så betalar du bara för tre. I priset ingår dokumentation,
lunch och kaffe. Anmälan bekräftas inom två dagar.
Kursen kan även ges som företagsintern utbildning.
Kontakta Trivector LogiQ för prisuppgift.
Avbokning
Vid avbokning mer än tre veckor före utbildningsdagen
sker ingen fakturering. Görs avbokningen mellan en och
tre veckor före utbildningsdagen faktureras halva kursavgiften.
Vid avbokning mindre än en vecka före faktureras
hela kurskostnaden. Trivector LogiQ förbehåller sig rätten
att ställa in en kurs om antalet anmälningar är för litet.
Kursledning
Kursen leds av rutinerade konsulter från Trivector LogiQ,
med pedagogisk kompetens och praktisk erfarenhet av
att genomföra processutvecklingsprojekt.
Ledande inom processområdet
Anders Ljungberg, VD för Trivector LogiQ är en av
författarna till ”Processbaserad verksamhetsutveckling”
Sveriges mest sålda lärobok inom processområdet. Boken
används vid åtskilliga utbildningar på högskolor och
universitet. Boken är också mycket uppskattad bland
praktiker.

Trivector LogiQ AB
Vi är ett konsult- och utbildningsföretag inom
processbaserad verksamhetsutveckling. Det som skiljer
oss från flertalet av våra konkurrenter är att vi redan från
början tog vår utgångspunkt i det nya processparadigm
som utgör basen för dagens verksamhetsutveckling.
Vi behärskar processtänkandet i praktiken, eftersom
vi också har teorierna. Vi arbetar ständigt med att utveckla metoder och teorier inom processområdet. Bland våra
kunder finns flera av Sveriges största organisationer men
också mindre, såväl inom privat som offentlig verksamhet.
Vi gör processarbetet i din verksamhet mer lönsamt
och effektivt, men också enklare och roligare.
Brett kursutbud
Vi ger även andra kurser inom processbaserad verksamhetsutveckling. Våra öppna kurser täcker följande ämnen:
e
e
e
e
e

Kartlägga och dokumentera processer
Skapa fungerande processer
Utveckla processer – för bestående förändring
Utveckla mätsystem för processer
Skapa levande ledningssystem

Vi erbjuder interna kurser som täcker bland annat 		
följande ämnen:
e
Integrera verksamhetsidé, strategi och
processer
e
Planera och leda processorientering
e
Revidera ledningssystem
e
Processkunskap för linjechefer
e
Processkunskap för medarbetare
e
Processorientering - nyttan, målet,resan
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