HÅLLBARHETSKORTLEKEN
– ETT NATIONELLT CSR-KONCEPT

Förankring och dialog är nyckeln till en sund och hållbar organisation som lever
sin värdegrund. Det saknas inte verktyg för att utvärdera och målsätta företags
CSR-arbeten. Men många brottas med hur hållbarhetsambitionen på bästa
sätt ska integreras i det dagliga arbetet. För att möta upp behovet har vi tagit
fram hållbarhetskortleken där en temperaturmätning kombineras med förankring och utvecklingsarbete.
NYTTA FÖR ALLA

Hållbarhetskortleken lämpar sig för företag och organisationer som vill förbättra sitt CSR-arbete, oavsett
om ni är nybörjare eller har kommit en bit på vägen. Verktyget ställer de kritiska frågorna. Ta chansen att
på ett interaktivt och inspirerande sätt få möjlighet att diskutera, reflektera och skapa samsyn kring de
utmaningar vi idag står inför.

ETT HELHETSGREPP PÅ HÅLLBARHETSARBETET

Ansvaret för hur hållbar vår verksamhet är kan aldrig läggas enbart på en eller flera personer. Att
skapa en sund arbetsplats som präglas av etik, arbetsglädje och stolthet är allas vårt ansvar.
Arbetet måste omfamna verksamhetens olika delar och alla involveras.

INTERAKTIV WORKSHOP

Med stöd av erfarna processledare och hållbarhetskortlek gör ni som team en nulägesanalys som
visar starka sidor och vad som kan förbättras. Hur kan ni stärka positiv påverkan och minska negativa effekter inom dimensionerna miljö, social påverkan och ekonomi.
Grunden läggs för handlingsplan och ett angreppssätt som blir ryggraden i det fortsatta
förändringsarbetet.

OMRÅDENA ÄR

LEDARSKAP

STRATEGIER
& POLICIES

MEDARBETARE

KUNDER

PRODUKTER
& TJÄNSTER

LEVERANTÖRER
& ANDRA
INTRESSENTER

ARBETSPLATS

Nyfiken? Kontakta oss!
Malin Roux är företagsekonom och marknadsförare med lång erfarenhet inom privat och ideell verksamhet där hållbar utveckling varit kärnfråga. Malin började sin karriär på Greenpeace, fortsatte på Amnesty
och startade sedan konsultföretaget Butterfly R & C som hjälper företag
att föra in hållbarhet i strategi och verksamhet. Malins olika roller
omfattar konsult, entreprenör och utvärderare. Hon är grundare av den
ideella organisationen Realstars som på ett innovativt sätt tar sig an
trafficking som hållbarhetsutmaning. Hon har utvecklat ledarskap och
nya metoder, föreläser och arbetar aktivt med frågor om mänskliga
rättigheter såväl nationellt som internationellt.
Malin Roux Johansson • Butterfly Research & Consulting
malin@butterfly.se • 070 747 41 87 • www.butterfly.se

Åsa Helg är internationell civilekonom och utbildad förändringsledare.
Hon har arbetat som organisations- och förändringskonsult i över 20
år. Åsa är entreprenör och har startat såväl företag som nätverk med
fokusområden; hållbar utveckling och strategiskt mångfaldsarbete.
Åsa har förutom konsultuppdrag inom hållbar utveckling även arbetat
såväl internationellt som nationellt med projektverksamhet och förändringsprogram. I sina roller har hon utvecklat nya metoder och verktyg
som ”DIVE” och ”FEED” inom mångfaldsområdet samt CSR-verktyg för
arbetsliv och skola.
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