Våra utbildningspaket

Anthesis Enveco erbjuder allt
från enstaka föreläsningar och
workshoppar till fördjupande kurser
inom våra kompetensområden.
Kurserna bygger på de metoder som Anthesis
Enveco arbetar med. De kan tillämpas på alla
samhällsområden och är därför lämpliga för
såväl företag som myndigheter och andra
organisationer. Kurserna är uppdelade i sju
olika teman, och visar hur miljöaspekter
kan inkluderas i olika former av analyser, till
exempel ekosystemtjänster, naturmiljöer och
kulturmiljöer.

TEMA ORIENTERING I MILJÖEKONOMI
Miljöekonomi är den del av vetenskapen
nationalekonomi som handlar om hushållning
av miljön och naturens resurser. Den här
kursen ger grunderna i miljöekonomins olika
delar, förklarar vilka etiska utgångpunkter
miljöekonomi vilar på, och tar även upp
förhållandet mellan miljöekonomi och andra
ekonomiinriktningar, till exempel ekologisk
ekonomi.

TEMA HÅLLBARHETSANALYS
En hållbarhetsanalys utvecklar ett
helhetsperspektiv som belyser vad som
är hållbart för såväl människor som natur
och samhälle. Analysen kan användas som
beslutsunderlag för projekt, planer eller
åtgärder, eller för utvärdering i efterhand.
Anthesis Enveco arbetar med verktyg där
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter
av hållbar utveckling tydliggörs och mäts.

TEMA SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS
Hur bedömer man vad som är
samhällsekonomiskt lönsamt? Hur kan man
nå en god hushållning av naturens resurser?
Samhällsekonomiska analyser ger vägledning
genom beräkningar av kostnader och nyttor
samt bedömningar av hur olika aktörer
påverkas eller inte påverkas av ekonomiska
incitament som t.ex. ekonomiska styrmedel.

TEMA DIALOG OCH DELTAGANDE FÖR
ÖKAD HÅLLBARHET
Få en fördjupad förståelse för hur en
rättvis, effektiv och hållbar utveckling kan
nås tillsammans med berörda aktörer och
allmänhet! Deltagande från allmänhet
eller specifika aktörer blir allt mer
uppmärksammat och reglerat i relation till
förvaltning av naturresurser. Anthesis Enveco
arbetar med metoder och verktyg för att
deltagande ska bli givande och effektivt.

TEMA EKONOMISK VÄRDERING AV
MILJÖN
Att värdera miljön ekonomiskt är ett sätt att
visa vilken betydelse som ekosystemtjänster
och andra miljöaspekter har för samhället
och för enskilda aktörer som t.ex.
individer, företag och organisationer.
Resultaten från sådan värdering används
i samhällsekonomiska analyser och
hållbarhetsanalyser.
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TEMA STYRMEDEL OCH
KONSUMENTBETEENDE
Hur motiveras människor, företag och andra
aktörer att ta beslut som leder till hållbar
utveckling och cirkulär ekonomi? Styrmedel
är ett sätt att påverka både konsumenter
och producenter i denna riktning. Anthesis
Enveco arbetar med flera olika typer såsom
skatter och ekonomisk kompensation, men
information och ”nudging”.

TEMA PROCESSTÖD
Anthesis Enveco har lång erfarenhet av
att genomföra enkätstudier, fokusgrupper
och andra typer av intressentdialog.
Dessa undersökningar har oftast koppling
till miljö, men vi kan även erbjuda
stöd inom andra områden, t.ex. olika
typer av marknadsundersökningar. Vi
hjälper dig och din organisation i hela
genomförandeprocessen - från idé till
statistisk analys av data och pedagogisk
presentation av resultat.

Anthesis Enveco är miljöekonomiskt Center of Excellence för stöd lokalt och globalt till kunder i
frågeställningar kring ekonomi och hållbarhet. Vi erbjuder utredning, forskning och utbildning inom
miljörelaterade ekonomiska analyser och hållbarhetsanalys och är även specialister inom hållbara
energisystem och hållbara städer. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.
Företaget grundades 2004 och är sedan 2016 en del av Anthesis Group, ett globalt konsultföretag
inom hållbarhet som drivs av övertygelsen att affärsmässig framgång och hållbarhet går hand i hand.
Med stöd av teknisk expertis i vår globala organisation utvecklar och levererar Anthesis innovativa
hållbarhetsstrategier för näringslivet runt om i världen.
Om du är intresserad, kontakta våra kursansvariga för diskussion om hur vi på bästa sätt kan utforma
en utbildning som passar din organisations behov.
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