
Utbildningspaket CSR  •  30 september – 1 oktober 2009 
 
Känner du att ditt företag skulle tjäna på att ha mer kunskap om CSR? Vill ni profilera er 
som ett ansvarstagande företag, men behöver hjälp att komma vidare? 
 
CSR handlar om att sätta fokus på den påverkan verksamheten har på samhället. CSR är ett 
vitt begrepp som innefattar allt arbete för att minska organisationens miljömässiga, sociala 
och ekonomiska påverkan på samhället. TEM erbjuder nu ett tvådagars utbildningspaket om 
CSR där du kan välja att gå hela eller bara de delar som är intressanta för just er verksamhet. 
 

 

Stiftelsen TEM vid Lunds universitet 
Klostergatan 12, 222 22 Lund 
Tel: 046-18 15 94 
www.tem.lu.se 

 

Arbeta med CSR-frågor   30 september 08.30 - 16.00 
Syftet med kursen är att ge organisationer effektiva verktyg för att utifrån sin individuella 
bakgrund arbeta värdeskapande med CSR-frågor. Kursen vänder sig till både nybörjare och 
dig som har kommit en bit på väg. Den ger träning i intressentanalys och diskuterar bl.a. 
uppförandekoder, identifiering av ansvarsområden och redovisning av ansvarstagandet. 
 
Hållbarhetsredovisning   1 oktober 08.00 - 12.00 
Kursen ger dig handfasta råd kring hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer. 
Vidare diskuteras intressentanalys och externt bestyrkande, bland annat enligt standarden 
AA 1000 AS. 
 
Hållbarhet i leverantörskedjor  1 oktober 13.00 - 16.00 
Vilka miljömässiga och sociala krav kan man ställa på sina underleverantörer och hur gör 
man prioriteringar, upprättar uppförandekod och bemöter ifrågasättande. Kursen tar upp 
problematiken kring hållbarhet i leverantörskedjor och förklarar olika metoder för att 
säkerställa att kraven ni ställer på era leverantörer efterlevs. 
 

 
Plats: TEM:s lokaler på Klostergatan 12 i centrala Lund (3 min från Lund C) 
Pris: Anges ex. moms och faktureras vid bindande anmälan. 
Anmälan: Senast 2 veckor innan varje kursstart. 
Avanmälan: Senast 2 veckor innan kursstart. Vid senare avanmälan utgår full avgift, men 
ersättare kan skickas kostnadsfritt. 
Förtäring: I heldagsutbildning ingår lunch och fika. I halvdagsutbildning endast fika. 
Storlek: 5-10 deltagare per kurstillfälle 
 
Pris: 

• Hela paketet om två dagar 6 900 kr 
• Heldag 3 900 kr 
• Halvdag 2 200 kr 

 
Kontakta gärna oss för mer information eller anmälan: 
 
Iris Rehnström 
0708-92 73 03, 046-16 58 53 
iris.rehnstrom@tem.lu.se 

Veronika Franzén 
0708-92 73 06, 046-15 58 56 
veronika.franzen@tem.lu.se 
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