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Vad innebär det att ta verkligt klimatansvar?
Klimatansvar handlar inte om att
klimatkompensera. Det handlar om
alla de initiativ ni som verksamhet kan
ta för att bidra till en mer positiv
klimatutveckling.
Ø Minimera negativ påverkan
Ø Skapa klimatsmarta lösningar
Ø Informera, utbilda och inspirera
Ø Driva opinion i er bransch
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Att använda K+ för att utveckla ert klimatarbete
Modellen K+ hjälper er att skapa
ett effektivt klimatarbete med fokus
på de områden där ni kan göra
avgörande skillnad.
Modellen inkluderar fyra delar som ni
arbetar igenom enligt en process för att
identifiera fokusområden och planera
utvecklingsarbete.
Modellen är designad för att hjälpa er
att analysera och hantera de delar av
er verksamhet som har den största
påverkan på klimatet.
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Fokus på rätt områden för att utveckla klimatarbetet
Genom att använda K+ kommer ni
att genomlysa och arbeta med
utveckling inom följande områden:
•
•
•
•
•

Transporter
Resor
Energi
Material
Återanvändande

Beroende på hur er verksamhet ser ut
hamnar olika områden mer eller mindre
i fokus för utvecklingen.
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Organisation och resurser för arbetet
K+ är en modell där ni samverkar
internt i organisationen för att identifiera
utvecklingsområden samt planera och
genomföra insatser.
Ni behöver utse en ansvarig för
arbetet med K+, som samordnar ett
korsfunktionellt team för utveckling.
Med modellen får ni en struktur där ni
steg för steg kan ta er an de olika
områden där ni kan genomföra
förbättringar gällande klimatarbetet.
Workshops är en central del i processen.
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Så genomför ni arbetet tillsammans steg för steg
Med hjälp av modellen får ni ett ramverk
att arbeta utifrån, och stöd av dokument
för att arbetet ska bli smidigare.
Här är de olika stegen ni kommer
att arbeta med i modellen:
1. Kartläggning
2. Workshops – Insatser
3. Planering och mål
4. Delegering och uppföljning
5. Workshops – Information och opinion
6. Planering och mål
7. Delegering och uppföljning
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K
Redo att komma igång?

K
Minimera negativ påverkan &
Skapa nya klimatsmarta lösningar

Översikt
Arbetet med att minimera er negativa
klimatpåverkan samt att skapa nya
klimatsmarta lösningar genomförs
samordnat i följande steg:
1. Kartläggning av klimatpåverkan
2. Workshops – Identifiera insatser
3. Planering av insatser samt målsättning
4. Delegering och uppföljning av insatser
Till stöd finns mallar, dokument och
beräkningsmodeller bifogade till modellen.
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Kartläggningen
1. Kartläggning av klimatpåverkan
a) Transporter
b) Resor
c) Energi
d) Material
e) Återanvändande
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Gå till väga så här:
1. Sätt ihop ett team för kartläggningen
2. Använd bifogat ”K+ Mapping” för process och dokumentation
3. Använd bifogat ”K+ Impact” för beräkningar
4. Presentera och diskutera internt

Workshops
2. Workshops – Identifiera insatser
Samla ett korsfunktionellt team vid ett
eller flera tillfällen utifrån behov för att
gå igenom kartläggningen och diskutera
utvecklingsmöjligheter för varje område.
Teamet ska bestå av representanter från
alla delar av organisationen, och speciellt
de delar som har störst påverkan på klimatet.
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De två perspektiven att minimera negativ påverkan
och att skapa klimatsmarta lösningar diskuteras
samordnat, med hjälp av föregående research.
Använd bifogat ”K+ Workshop Process – Del 1&2”.

K

Planeringen
3. Planering av insatser samt målsättning
Baserat på de utvecklingsområden som
har identifierats och prioriterats i workshops
samt efterföljande diskussioner, sätts planer
och målsättningar upp.
Bryt ned insatserna i delmoment och steg
som är rimliga att hantera för de som ska
ansvara för genomförande. Förankra och
besluta om mål tillsammans.
Använd bifogat ”K+ Planning and Goals”
i arbetet med planering och målsättning.
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Delegeringen
4. Delegering och uppföljning av insatser
De insatser som ni beslutat om i det
korsfunktionella teamet delegeras till
personer i organisationer som projektleder
respektive insats. Det blir naturligt så att
den som representerar en viss funktion
i det centrala teamet också tar övergripande
ansvar för de insatser som ska genomföras
inom den egna funktionen.
Använd bifogat ”K+ Project Management”
i arbetet med delegering och hantering.
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Informera, utbilda &
driv opinion i er bransch

Översikt
Arbetet med att informera, utbilda, inspirerar
och driva opinion genomförs i följande steg:
1. Workshops – Internkommunikation
2. Workshops – Utbildning
3. Workshops – Driva opinion
4. Planering av insatser
5. Delegering och uppföljning av insatser
Till stöd finns mallar och dokument
bifogade till modellen.
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Internkommunikation
1. Workshops – Internkommunikation
Arbeta i det korsfunktionella teamet, och ta stöd
av den interna kommunikationsavdelningen,
om ni har en sådan.
Uppgiften är att ta fram en aktivitetsplan
för att löpande informera medarbetare,
partners och kunder om det klimatarbete
ni genomför, och där igenom inspirera till
engagemang i klimatfrågorna.
Använd ”K+ Workshop Process – Del 2&3”
som stöd för att genomföra workshops.
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Utbildning
2. Workshops – Utbildning
Som en förlängning på kommunikationen till
medarbetare, partners och kunder bör ni erbjuda
dem utbildning inom klimatarbete och hur de på ett
individuellt plan kan bidra till en positiv utveckling.
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Uppgiften är att besluta om utbildningsinsatser
för de olika målgrupperna. Till er hjälp har
ni t ex många lättillgängliga utbildningar
Informera,
online som tillhandahålls gratis av
utbilda och
ledande miljöorganisationer.

inspirera

Använd ”K+ Workshop Process – Del 2&3”
som stöd för att genomföra workshops.
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Driva opinion
3. Workshops – Driva opinion
En del i ett ansvarsfullt klimatarbete är att vara föregångare och
att driva opinion i den egna branschen för att påverka riktlinjer
och praxis inom branschen.
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Uppgiften i dessa workshops är att diskutera hur ni
kan ta ledarskap och driva opinion, samt att
besluta om aktiviteter som driver på en
diskussion och positiv förändring inom
Informera,
er bransch.
Använd ”K+ Workshop Process – Del 2&3”
som stöd för att genomföra workshops.
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Planeringen
4. Planering av insatser
Baserat på de utvecklingsområden som
har identifierats och prioriterats i workshops
samt efterföljande diskussioner, sätts planer
och målsättningar upp.
Bryt ned insatserna i delmoment och steg
som är rimliga att hantera för de som ska
ansvara för genomförande. Förankra och
besluta om mål tillsammans.
Använd bifogat ”K+ Planning and Goals”
i arbetet med planering och målsättning.
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Delegeringen
5. Delegering och uppföljning av insatser
De insatser som ni beslutat om i det
korsfunktionella teamet delegeras till
personer i organisationer som projektleder
respektive insats. Samverka med den
interna kommunikationsavdelningen
om ni har en sådan, det är naturligt att
de tar huvudansvar för en stor del av
insatserna som ska genomföras.
Använd bifogat ”K+ Project Management”
i arbetet med delegering och hantering.
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Referensmaterial för arbetet
Bifogat till denna modellbeskrivning finns
följande referensmaterial och dokument:
1. K+ Master Plan – Programplan
2. K+ Mapping – Dokumentation
3. K+ Impact – Beräkning
4. K+ Workshop Process – Del 1&2
5. K+ Workshop Process – Del 3&4
6. K+ Planning and Goals – Planering
7. K+ Project Management – Delegering
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K
En effektiv modell för att
utveckla ert klimatarbete

Vill ni använda K+? Vi skickar dokument och material!
1. K+ Master Plan – Programplan
2. K+ Mapping – Dokumentation
3. K+ Impact – Beräkning
4. K+ Workshop Process – Del 1&2
5. K+ Workshop Process – Del 3&4
6. K+ Planning and Goals – Planering
7. K+ Project Management – Delegering
Planerar ni att använda eller kanske testa på K+
och vill ha de dokument som stödjer modellen?
Det tycker vi är toppen! Kontakta Niklas Borgsved
på niklas.borgsved@mentoracademies.se
så skickar han alla dokumenten till dig.
Det är helt kostnadsfritt.
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Vi finns som stöd för att hjälpa er att
utveckla klimatarbetet

Mentor Academies

Klimatet är en av de frågor som just nu ökar allra mest i prioritet hos kunder och
medarbetare, i takt med den ökade medvetenheten om de klimatutmaningar vi står inför.
Pressen hårdnar på företag, myndigheter och organisationer att visa verklig handling
och nya lösningar med fokus på klimat och miljö. Att kompensera är inte lösningen.
Mentor Academies stödjer verksamheter med extern expertis
för att hjälpa dem att bli ledande inom klimatsmarta arbetssätt och lösningar.
Mentor Academies

Utveckla ert klimatarbete med effektiv modell
För att ta ett starkt grepp om ert hållbarhetsarbete med fokus på klimatet,
erbjuder Mentor Academies modellen K+ som ger en effektiv struktur att arbeta inom.

1. Minimera klimatpåverkan
2. Ta ledning inom klimatsmarta lösningar
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Ert nuvarande hållbarhetsarbete
inom miljö och klimat utvärderas
mot modellen, och vi kan sedan
hjälpa er med strategier, planer,

3. Utbilda medarbetare och partners

projektledning och verktyg för

4. Informera och driv opinion

stöd för arbete med ISO 14001.

att utveckla arbetet. K+ ger även

Mentor Academies

Våra tjänster för att stödja er i klimatarbetet
Vi kan hjälpa er med extern expertis för att utveckla och driva ett
verkligt ledande hållbarhetsarbete inom klimat.

•

Strategi Baserad på analys med modellen K+ och riktlinjer inom ISO

•

Planering Projektplanering för att utveckla klimatarbetet i olika delfaser

•

Projektledning Extern stöd med att leda arbetet utifrån era behov

•

Verktyg Beräkningar / Processer / Utbildningsmoduler / Marknadsstöd

Mentor Academies

Vi tar gärna ett möte och en första diskussion
Mentor Academies har tillfört extern expertis och
kompetens till en rad ledande verksamheter.
Vi finns till hands som ett extern stöd för att
hjälpa er att utveckla ett ledande klimatarbete.
Vi är själva experter på modell och att driva arbetet,
och tar även in expertis för olika branscher i teamet.
Vill du veta mer? Vi kommer gärna förbi
för att berätta mer och ta en första diskussion
om hur ni kan utveckla ert klimatarbete.
Mentor Academies

Kontakta:
Niklas Borgsved
niklas.borgsved@mentoracademies.se
0733-40 36 70

Mentor Academies

Dan Haneklint
dan.haneklint@mentoracademies.se
0708-15 12 43

Var med och visa ert engagemang för
klimatet, bli medlem i Klimatsmartare!
Genom Klimatsmartare driver vi ideellt frågan om ett klimatsmartare
samhälle mot branschorganisationer, myndigheter och politiker.
Bli medlem och få marknadsmaterial samt fortlöpande information
med insikter, tips och nya klimatsmarta lösningar. Kostnaden är SEK 5 000/år.

Läs mer och bli medlem
på mentoracademies.se

