CSR-verkstaden
– för ett hållbart företagande i Halland
Lägg grunden till
ett strategiskt
hållbarhetsarbete.

Få kunskap, praktiska verktyg och
stöd för att komma igång!
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Hållbarhet har troligen aldrig varit så aktuellt som nu. Ett internationellt
klimatavtal har signerats. Globala mål för hållbar utveckling har formulerats.
Och Sverige har börjat resan mot att bli en fossilfri välfärdsstat.
Men vad betyder det egentligen? Och hur kan du som företagare jobba med
det i praktiken? Detta är två av huvudfrågorna i CSR-verkstaden (Corporate
Social Responsibility). Genom att definiera begreppen, hjälper vi dig att arbeta
strukturerat med hållbarhet – något som i sin tur leder till långsiktig lönsamhet
och marknadsmässiga fördelar på ett ansvarsfullt sätt.
Syftet med CSR-verkstaden är att hjälpa dig som företagare att utveckla ett strukturerat och
långsiktigt hållbarhetsarbete. Genom att integrera hållbarhet i verksamheten kan ditt företag
generera värde för ägare, kunder och samhälle. Målsättningen? Att göra morgondagens affärer
mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv; att hitta synergierna
mellan affärer och samhällsansvar.
Konceptet bakom CSR-verkstaden är unikt och skapat av Länsförsäkringar Halland i samarbete med CSR Västsverige. Tillsammans har vi stimulerat ett flertal företag att bli mer ansvarstagande och på så vis bidra till en positiv samhällsutveckling.

Johanna Stakeberg 			Zandra Jönsson			
Länsförsäkringar Halland*			CSR Västsverige**			

*Länsförsäkringar Halland är ett lokalt, kundägt bolag inom bank och försäkring, som verkar för ett tryggt Halland att leva och bo i –
såväl i kärnverksamheten som genom vårt hållbarhetsarbete. Nu tar vi ytterligare ett steg mot ett hållbart Halland genom att erbjuda
CSR-verkstaden till befintliga och potentiella företagskunder.
**CSR Västsverige är Sveriges största nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor, samt akademi kring frågor som rör hållbar utveckling och samhällsansvar. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät stärker vi våra medlemmars
förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete. CSR Västsverige är en oberoende och icke-vinstdrivande förening.
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”Flytta fram ditt företags positioner
på hållbarhetsområdet.”

Fem träffar. Sju verktyg.

Vad betyder
hållbarhet för
mitt företag?

CSR-verkstaden består av fem utbildningsträffar och sju arbetsverktyg som
deltagande företag jobbar med under sex månader. Genom att kombinera
teoretiska pass med inspirerande exempel, praktiskt orienterade workshopar
och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, lägger CSR-verkstaden grunden till
ett strategiskt hållbarhetsarbete.
Eftersom vi tar avstamp i deltagarnas affärsmodeller och specifika förutsättningar hjälper CSR-verkstaden till att flytta fram företagens positioner
inom området, samtidigt som den bidrar med betydelsefulla kontakter för
framtiden.

TRÄFFAR
1 Vad betyder hållbarhet för ditt företag?
2 Intressentdialog
3 Väsentlighetsanalys
4 Integrerad hållbarhet
5 Redovisning & lärdomar
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VERKTYG
1 Nulägesanalys
2 Hållbarhetsanalys
3 Hållbarhetsutmaningar
4 Intressentanalys
5 Väsentlighetsanalys & Handlingsplaner
6 Hållbarhet i vardagen
7 Road Map of Sustainability
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TRÄFF 1

VERKTYG 1: Nulägesanalys
Inventering av företagets verksamhet från ax till limpa.
Vad särskiljer er från andra i
samma bransch?

Vad betyder hållbarhet
för ditt företag?
Hur har hållbarhet som begrepp vuxit fram genom åren och blivit en vedertagen modell för att driva framgångrikt företagande? Genom att reda ut
begreppen, diskutera drivkrafter och definiera vad hållbart företagande kan
innebära specifikt för olika företag, ökar insikten om vikten av ett proaktivt
arbete. Med utgångspunkt i befintlig affärsmodell arbetar du som deltagare
med hur hållbarhetsperspektivet kan skapa värde för din verksamhet. Vi
diskuterar också varför hållbarhet är en affärskritisk angelägenhet.
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VERKTYG 2: Hållbarhetsanalys
Vilka utmaningar står ditt företag
inför och hur kopplar dessa till
ekonomisk, miljömässig och social
hållbarhet? Finns det risker som
kan vändas till affärsmöjligheter?

CSR-VERKSTADEN  7

TRÄFF 2

VERKTYG 3: Hållbarhetsutmaningar
Varje deltagare väljer företagsspecifika utmaningar att gräva
djupare i. Utmaningarna mappas
mot olika hållbarhetsaspekter
och deras utvecklingspotential
analyseras.

Intressentdialog
Vi tittar på vilka utmaningar världen står inför och hur olika branscher har
valt att hantera diverse hållbarhetsfrågor. Vilka utmaningar står ditt företag
inför, internt och externt, kortsiktigt och långsiktigt, uppströms och
nedströms i värdekedjan?
Grunden till deltagarnas hållbarhetsarbete börjar nu byggas. Vi kartlägger
de som har intressen i ditt företag och därmed har påverkats av och kan ha
åsikter om hur verksamheten bedrivs. Vad är viktigt för dina kunder, ägare,
anställda etc.?
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VERKTYG 4: Intressentdialog
Vilka är ditt företags nyckelintressenter och hur kan ni bäst
kommunicera med dem?
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TRÄFF 3

Verktyg 5: Väsentlighetsanalys
& Handlingsplaner
Genom att sammanställa de mest
väsentliga hållbarhetsaspekterna
enligt dina interna och externa
intressentgrupper, får du förståelse för vad ni behöver arbeta med
och vilken effekt det ger – såväl på
kort som på lång sikt.

Väsentlighetsanalys
Hur maximerar ditt företag sitt bidrag till en hållbar utveckling samtidigt
som det gynnar er affär? Hur säkrar ni er långsiktiga framgång och
överlevnad? Det är dags att börja prioritera ditt företags mest väsentliga
hållbarhetsaspekter. Vi undersöker även olika typer av metoder för mätning
och utvärdering.
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TRÄFF 4

Verktyg 6: Hållbarhet i
vardagen
Formulera hur hållbarhet kommer att integreras i företagets
olika avdelningar, exempelvis för
medarbetare inom ekonomi, HR,
marknad och försäljning.

Integrerad hållbarhet
När är hållbarhet integrerad i verksamheten? Det enkla svaret är då det
är en naturlig del i allt som görs inom företaget; i allt vi tänker, beslutar,
agerar och står för. På så vis kan hållbarhet kokas ner till att handla om en
enda fråga: jobbar vi tillräckligt smart och effektivt?
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TRÄFF 5

Verktyg 7: Roadmap of
Sustainability
Med hjälp av Road map of Sustainability får du som deltagare
beskriva din hållbarhetsresa och
vad du ser framför dig. Ingen utvecklingsresa är spikrak och det är
i kurvorna man testas. Vad består
dina kurvor av?

Redovisning & lärdomar
Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg? Under den sista träffen får samtliga deltagare redovisa hur de kombinerar affärer och samhällsansvar. Varje
företag beskriver den resa de har påbörjat under CSR-verkstaden. Med hjälp
av en ”road map” kan de visa hur långt de har kommit hittills, samt måla upp
tänkbara framtidsscenarier, inklusive de möjligheter och svårigheter som
kan uppstå.
Vi summerar gemensamt det gångna halvåret och firar de framsteg
som gjorts – tillsammans bidrar vi till en positiv samhällsutveckling i Halland!
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”Tack vare CSR-verkstaden har vi
fått ett ordenligt försprång gentemot våra konkurrenter. Vi har fått
nya säljargument som känns bekväma att använda mot våra kunder.”
Kents – 10 st anställda, Halmstad
Kents är ett av Hallands största företag inom
profilkläder, arbetskläder och give aways.

Så här tycker deltagarna:

”CSR-verkstaden är en bra
plattform för att diskutera
och dela erfarenheter om
hållbarhet.”
HMS Networks –
470 st anställda, Halmstad
HMS utvecklar och tillverkar mjukvara och hårdvara för industriell
kommunikation.

”Vi har fått bekräftelse på att
vi är inne på rätt spår och att
vi redan gör väldigt mycket.
Vi bör kanske begränsa oss.
Sätta fokus på färre områden,
kommunicera mer både internt
och externt.”
Halmstads Fastighets AB –
100 st anställda, Halmstad
HFAB är den största och marknadsledande aktören på Halmstads
fastighetsmarknad.

”CSR-verkstaden har gett
oss kunskap, verktyg,
nätverk, stolthet, motivation
och energi!”
Salinity AB – 50 st anställda,
Halmstad/Göteborg.
Salt i dess olika former har varit
Salinitys viktigaste produkt i
över 185 år.

”CSR-verkstaden har gett oss
mycket och värdefull kunskap
samt bra erfarenhetsutbyte.
Vi har fått lära oss hur man
ska planera ett CSR-arbete
och insett hur viktigt och
värdefullt grundarbetet är för
vår fortsatta utveckling.”
Scorett – 500 st anställda, Varberg
Scorett vänder sig till mode- och
kvalitetsmedvetna skoälskare.
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”CSR-verkstaden har gett
oss förståelse och verktyg
för att styra mot ett mer
hållbart arbetssätt.”
Korshags –
50 st anställda, Falkenberg
Korshags erbjuder godare mat
från havet.

”CSR-verkstaden har hjälpt
oss att komma vidare i
processen med vårt
hållbarhetsarbete och
gjort det möjligt att utbyta
erfarenheter med andra
företag och branscher.”
TransportCentralen –
70 st anställda, Halmstad
TransportCentralen är experter på
logistik och entreprenad.

”CSR-verkstaden har gett mig
bra information och högre
medvetenhet om CSR-arbete.”
DH Solutions –
45 st anställda, Halmstad
DH Solutions hjälper uppdragsgivare
att använda IT för att förenkla och
underlätta medarbetarnas vardag.

”Väldigt genomarbetat och
genomtänkt upplägg som gav
bra redskap att komma igång
eller vidareutveckla företagets
CSR-arbete.”
Hotel Continental –
10 st anställda, Halmstad
Ett charmigt hotell med Relax & SPA
och ett lugnt läge i centrala Halmstad.

Johanna Stakeberg
Hållbarhetsansvarig
Länsförsäkringar Halland
Tfn: 035-15 26 85
johanna.stakeberg@LFhalland.se

”Med hjälp av CSR-verkstaden
har vi fått otroligt mycket inspiration och kunskap. Dessutom har övriga i styrelsen fått
en förståelse för varför det är
viktigt att arbeta med dessa
frågor.”
Farmartjänst –
70 st anställda, Ullared/Varberg
Farmartjänst är verksamma inom bemanning, grönytor och tältuthyrning.
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