
 

  

 

 
 

 

Vad är CSR Skåne?  
CSR Skåne är ett nätverk för skånska företag, organisationer och NGOs som vill skaffa sig kunskap, 

erfarenheter och verktyg för sitt CSR-arbete.  

 

CSR står för Corporate Social Responsibility, företagens sociala ansvar. Både du med erfarenhet av 

att tidigare ha sysslat med CSR-frågor på något sätt och du som är nybörjare är varmt välkommen att 

delta i nätverket. 

 

Initiativtagare till CSR Skåne är Stiftelsen TEM vid Lunds universitet. Vi hoppas att nätverket kan: 

• tjäna som informations-, kunskaps- och inspirationskälla 

• vara ett forum för erfarenhetsutbyte och för att bolla nya tankar och idéer kring CSR-arbetet 

• skapa nya kontaktytor 

• underlätta benchmarking 

• hjälpa till att identifiera nya affärsmöjligheter 

• vara en plattform för gemensamma forsknings- utrednings- och utvecklingsprojekt 

• ett forum för att ta fram metodik och verktyg för att på ett effektivt sätt arbeta med CSR-frågor 

• ge möjlighet att synas i ett positivt sammanhang i samband med CSR-frågor 

 
 

Praktiskt 
I nätverket ingår fyra nätverksträffar per år; två på hösten och två på våren. Dessa träffar kommer att 

vara tematräffar, men det kommer också att finnas utrymme för medlemmarna att ta upp 

individuella frågor. En av de 4 träffarna är planerad att hållas som ett större seminarium med 

föreläsningar och eventuellt workshop. 

 

Träffarna kommer att hållas på eftermiddagar, ca. kl.13.30-16.00. Vi kommer att hålla till antingen på 

TEM:s lokaler i centrala Lund eller, vid vissa träffar, hos medlemmarna i nätverket. 

 

De första två träffarna kommer att hållas den 8 oktober och den 3 december. På första träffen 

kommer vi att koppla det abstrakta begreppet CSR-arbete till handfasta exempel på vad det kan 

innebära ute i din organisation. Träffen hålls i Röda Korsets lokaler i Malmö. Kompletterande 

uppgifter om plats kommer senare. 

 

Tänk på! 

Stiftelsen TEM planerar att gå ut med ett pressmedelande om CSR Skåne. Vill du inte att din 

organisation nämns i pressmeddelandet så informera oss om ditt önskemål i din anmälan. 

 
 
 
 
 

CSR Skåne 

Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet 

Klostergatan 12  

222 22 LUND 

046 16 58 50 

tem@tem.lu.se 

www.tem.lu.se 



 

  

 

 
 
 

Diskussionsämnen 

Några av de ämnen som kan vara intressanta att ta upp på nätverksträffarna är: 

• Lönsamhet i CSR-arbetet 

• Hur hanterar man otydliga krav från intressenterna 

• På vilket sätt ett bra CSR-arbete kan skydda mot badwill i media och hjälpa till att 

begränsa skada på varumärket 

• Hur man startar sitt CSR-arbetet 

• Vad man bör tänka på när man formulerar uppförandekod 

• Hur det interna CSR-arbetet kan struktureras upp 

• Frivilligorganisationer och deras roll i organisationers CSR-arbete 

• Vilka intressenter man bör ta hänsyn till ur ett CSR-perspektiv 

• Vilken hållbarhetsprestanda som kommuniceras till intressenter och hur man gör  

• detta på ett trovärdigt sätt 

• Hur långt sträcker sig organisationers ansvar 

• Hur man får chefen och/eller andra medarbetare med på tåget 

• Hur också små och medelstora organisationer kan arbeta aktivt och trovärdigt med 

CSR-frågor 

• Myter om CSR och hur man förhåller sig till dessa 

• Hur man startar arbetet med att identifiera det som redan görs bra i dagsläget och 

• hur man fasar in detta i ett systematiskt CSR-arbete 

 

Kostnad 
Kostnaden för att vara medlem i CSR Skåne är 3900 SEK per organisation och år. Följande ingår:  

• Två personer per organisation får närvara på träffen (det kan vara olika personer på olika 

träffar) 

• Organisationer som redan är medlemmar i ett av TEM:s nätverk får 50 % rabatt. 

• Medlemmar i alla våra nätverk får alltid 10 % rabatt på våra utbildningar och inbjudan till 

vissa av TEM:s övriga evenemang 

• Man får rätt att använda nätverkslogotypen 

 

Kontakt 
Vill din organisation bli medlem i CSR Skåne eller ha mer information kring detta går det bra att 

kontakta oss för mer information: 

 

Iris Rehnström 

0708-92 73 03, 046-16 58 53 

iris.rehnstrom@tem.lu.se 

Veronika Franzén 

0708-92 73 06, 046-16 58 56 

veronika.franzen@tem.lu.se 

 

 


