
Från ord till handling - Nu skapar vi nya möjligheter

A Sustaniable Tomorrow - Kompetensutveckling

Tillsammans med TomorrowToday, väldokumenterade hållbarhetsstrateger, 
har du möjlighet att utveckla ditt hållbarhetsarbete. 

Inriktning strategi:
Hållbart företagande låter fint – men vad innebär det egentligen för din verksamhet? Är det dags att ställa om? 
I så fall: Vad ska ställas om och hur? Kursen hjälper dig att bena ut svaren, genom att visa hur hållbarhet 
förhåller sig till olika delar av verksamheten och hur man konkret kan arbeta med sina väsentliga frågor.

Under utbildningen kommer vi att ta upp:
● Hållbarhet – vad är det? Begreppet vidgas hela tiden och vi diskuterar vad som kan vara relevant för olika 
   verksamheter – nu och framöver
● Perspektiv på hållbart företagande – Att minimera sin egen negativa påverkan eller att bidra till en bättre värld? 
   Av egen övertygelse eller anpassning till kundpreferenser?
● Överblick av ramverk och principer – bl a FN:s globala mål, Global Compact, årsredovisningslagen, GRI, TCFD
● Väsentlighet – kärnan i hållbarhetsarbetet
● Tre kärnfrågor i alla verksamheters hållbarhetsarbete: 1 - Vad vi erbjuder (produkten, tjänsten eller nyttan), 
   2 - Hur vi erbjuder det (affärsmodellen), 3 - Hur vi organiserar oss (organisation, processer, styrning)

När: Den 16 november 2020 (Alternativt digitalt vid annat tillfälle)

Inriktning risker och -möjligheter:
Att bedriva framgångsrik verksamhet är att konstant förhålla sig till risker och möjligheter. En allt större del av 
dessa osäkerheter är kopplade till eller helt enkelt drivna av hållbarhetsfaktorer. Denna kurs ger en överblick 
över hur de hänger ihop, hur de kan påverka din verksamhet, samt hur man rent praktiskt kan arbeta med att 
identifiera, analysera och hantera risker och möjligheter.

Under utbildningen kommer vi att ta upp:
● Vad är en hållbarhetsrisk/-möjlighet och vad är det inte?
● Globala och lokala osäkerheter och hur de relaterar till den egna verksamheten
● Interna och externa drivkrafter för att arbeta med hållbarhetsrisker/-möjligheter – t ex strategisk utveckling, 
   effektivitet, intressentkrav, frivilliga åtaganden, ledningssystem och lagkrav
● Verktyg, ramverk och modeller för att arbeta strukturerat med risker och möjligheter
● Kommunikation av hållbarhetsrisker/-möjligheter – internt och externt

När: Den 17 november 2020 (Alternativt digitalt vid annat tillfälle)

Hållbar strategiutveckling – hur gör jag?

AST tar nu steget vidare och skapar möjligheter att aktivt jobba vidare med ditt hållbarhetsarbete. Under 
hösten ger vi dig möjlighet att under 4 blockpass med 8 oberoende dagsutbildningar möjliggöra din platt-
form för aktivt framtida arbete. Du kommer att kunna ta del av strategiarbete, kommunikation, ledarskap 
och mindset. Varje utbildning ger dig en unik plattform med verktyg för hur du ska föra arbetet vidare i 
ditt sammanhang. Dessutom bereds du möjlighet med egen mentor för vägledning och feed-back. 

 - Samtliga utbildningar är heldagsutbildningar. Fysiskt möte alternativt digitalt.
 - Vi begränsar oss till max 12 deltagare per utbildningdag vid fysiskt möte
 - Vi håller till på Hotell Skansen i Båstad som garanterar anpassning efter Folkhälsomyndigheten
	 -	Kostnad	per	dag	är	9	800:-	exkl	moms.	För	anmälan	till	fler	kurser	erhålls	25%	rabatt	på	dessa
 - För mer info och anmälan; maila till kompetensutveckling@asustainabletomorrow.se


