
 

Stärk kompetensen inom hållbarhetsområdet 
-  boka en utbildning hos TEM 
 

 

Att engagera i miljöarbetet 
Vill du lära dig mer om den förändringsprocess som är 

nödvändig för ett effektivt miljöarbete? Då är miljö-

kommunikation något som er verksamhet kan ha nytta 

av. I denna kurs får du förståelse för och verktyg för att 

hantera attitydförändringar, vilket kan leda er framåt i 

miljöarbetet. Kursen ger också hjälp om ni känner att ni 

närmar er den ”gröna väggen”. 
 

Corporate Social Responsibility – vad innebär 

detta? 
Denna inspirationsutbildning vänder sig till företag som 

står i startgroparna när det gäller socialt ansvarstagande. 

Utbildningen, som hålls i workshopform, informerar om 

grunderna i Corporate Social Responsibility i enlighet 

med den kommande standarden om socialt 

ansvarstagande ISO 26000 . Under workshopen skall de 

praktiska förutsättningarna i din organisation för att 

arbeta med socialt ansvarstagande arbetas fram och en 

strategi för ett framtida arbete läggas upp.        
 

Corporate Social Responsibility – 

ansvarstagande i praktiken 
Kursen vänder sig till alla befattningar som arbetar 

praktiskt med CSR- frågor, både inom privata och 

offentliga organisationer. Kursen utgår ifrån kraven i den 

kommande standarden om socialt ansvarstagande ISO 

26000 och ger arbetssätt och verktygslåda för att arbeta 

effektivt med organisationens sociala ansvarstagande. 

Kursen tar upp både strategiskt arbete och praktisk 

metodik för införande och uppföljning av CSR - arbetet 

samt kommunikation av hållbarhetsprestanda. 

Kursdeltagaren kommer att genomföra många praktiska.  

övningsmoment. Exempel på områden som kommer att 

tas upp är ansvars- och riskanalys, intressentanalys och 

dialog, uppförandekod och dess implementering, att 

ställa krav på sina leverantörer, hållbarhetsredovisning 

och annan hållbarhetskommunikation.   
 

Hållbarhetsredovisning – vägen dit  
Kursen ger en introduktion till Global Reporting Initiativ’s  

 

 

 

riktlinjer för hållbarhetsredovisning samt handfasta råd  

och tips på hur man rent praktiskt skall gå tillväga i 

redovisningsprocessen. Frågor som bland annat kommer 

att besvaras är:  

- Vilka personer i organisationen behöver vara 

inblandade?  

- Vilka data skall samlas in,  

- Hur skall data samlas in och kvalitetssäkras,  

- Vilka är lämpliga nyckeltal och indikatorer.  

Vidare diskuteras målgruppsanpassning och det ges en 

inblick i hur andra företag gör. Kursen innehåller 

praktiska övningsmoment  
 

Miljö inom hälso- och sjukvård 
Denna kurs fokuserar på miljöfrågor som kan relateras 

till hälso- och sjukvård, som t ex läkemedel i miljön, 

smittförande avfall, upphandling av miljöanpassade 

produkter och effektiv energianvändning. Här får du 

också lära dig mer om de speciella förutsättningar som 

finns inom vård- och omsorg och som man måste ta 

hänsyn till när man vill förbättra miljöarbetet. 
 

Grön profilering 

Kursen ger vägledning i hur företag kan dra nytta, 

ekonomiskt och marknadsföringsmässigt, av sin 

miljökunskap och sitt engagemang för en hållbar 

utveckling. Även verksamheter som inte är certifierande 

enligt en miljöledningsstandard, kan nå ut med sitt 

miljöarbete. Kursen ger bland annat praktiska exempel 

på hur andra företag har lyckats med detta.  
 

Handla hållbart i Kina 
Här får du kunskap om vilka krav du kan ställa på dina 

leverantörer i Kina, hur man gör prioriteringar, upprättar 

en uppförandekod och bemöter ifrågasättande. Kursen 

tar upp problematiken kring leverantörskedjor och 

förklarar olika metoder för att säkerställa att kraven ni 

ställer på era leverantörer efterlevs. Vidare diskuteras 

hur kulturella skillnader påverkar leverantörs-

kontakterna och vad ni har att vinna på att handla 

hållbart i Kina. 

 

 

Hållbarhetsfrågor får allt större fokus i den offentliga debatten. Företag som ligger i framkant har mycket 

att tjäna, framförallt i en lågkonjunktur. Passa på att stärka kompetensen inom hållbarhetsområdet så står 

din organisation väl rustad inför framtiden.  
 

Stiftelsen TEM vid Lunds universitet erbjuder anpassade utbildningar och workshops för både företag och 

offentlig sektor. Utbildningarna är ett bra sätt att kompetensutveckla och inspirera medarbetare. 

Dessutom ökar engagemanget inom hela organisationen och ger er den hållbarhetsprofil som ni behöver. 

Vår styrka är att vi kan översätta komplexa frågor till konkreta exempel. 
 

Oavsett om ni behöver en timmes inspiration för ledningsgruppen eller en tredagarsutbildning kan vi 

erbjuda vår hjälp till konkurrenskraftiga priser. Utbildningarna nedan anpassar vi efter era behov och 

genomförs som kortare föreläsningar eller heldagsutbildningar. 

 



 

Gör hållbar upphandling till din fördel 
Här får du lära dig att på bästa sätt bemöta anbudskrav 

som rör miljömässig och social påverkan hos tjänster och 

produkter. Kursen ger exempel och övningar på specifika 

krav som ställs, vad kraven innebär och hur man lever 

upp till dem. Med kunskap om detta ökar ni era chanser 

att få kontrakt. Dessutom står ni bättre rustade för 

framtiden eftersom hållbar upphandling blir allt 

vanligare. 
 

Miljöanpassad produktutveckling 
Denna kurs ger kunskap om hur man kan utveckla 

produkter så att dessa har en så låg påverkan på miljön 

som möjligt. Här får du lära dig hur man kan applicera 

ett livscykelperspektiv på både nya och befintliga 

produkter. Vi tar upp hela kedjan, det vill säga uttag av 

råvara, transporter, tillverkning, användning, återvinning 

och slutligt omhändertagande. 
 

Grundkurs om miljö och hållbar utveckling 
Här får du fakta om de största miljöfrågorna och 

förklaring till viktiga begrepp inom hållbar utveckling. 

Utbildningen inspirerar och motiverar till ett tydligare 

miljöarbete och ger råd kring vilka miljöfrågor det är 

strategiskt lönsamt för er organisation att satsa på. 
 

Miljöledning 
Lär dig grunderna i miljöledningssystem i allmänhet och 

ISO 14 001 i synnerhet. Kursen passar för dig som just 

tagit över rollen som miljösamordnare eller som behöver 

skaffa dig bra grundkunskaper för att kunna arbeta 

vidare med och underhålla ert ledningssystem. 
 

Miljöledning – Steg 2 
Detta är kursen för dig som arbetar med ett miljö-

ledningssystem som funnits en tid. Kursen ger inspiration 

och tips kring hur man håller ledningssystemet levande 

eller tar det ett steg vidare. Kursen ger också råd om hur 

man undviker att fastna i invanda mönster. 
 

Miljörevision 
Satsa på den här utbildningen om du redan har 

grundläggande kunskap om miljöledning och vill gå 

vidare. Kursen tar upp revisionsteknik, praktiska 

övningar och tillämpad lagstiftningen. Målet är att 

utbilda ”förbättringsjägare” inom miljöområdet.  
 

Klimatförändringar  
Denna kurs ger kunskap om klimatfrågan och vad den 

innebär för ert företag och samhället i stort. Vi tar bl a 

upp hur företag påverkas, både positivt och negativt, av 

klimatförändringar, vad regeringens klimatpaket innebär 

och på vilket sätt Cop15 påverkar utvecklingen. 

 

Klimatneutralt företag 
Inom vilka områden kan er verksamhet minska utsläppen 

av växthusgaser och i annat fall klimatkompensera? 

Denna kurs hjälper dig att utreda vad just er verksamhet 

behöver göra för att minska er miljöpåverkan och visar 

på vad ni kan vinna på detta 
 

Miljölagstiftning  
Boka den här utbildningen om du vill vara säker på att er 

verksamhet är uppdaterad kring miljölagstiftning, både i  

Sverige och generellt inom EU. Du får också de senaste 

nyheterna och kommande ändringarna när det gäller 

avfall, kemikalier, utsläpp, transport och andra områden.  
 

Miljölagstiftning för ledande befattningar 
Miljölagstiftningen berör alla företag. Kursen ger en 

översikt över tillämplig miljölagstiftning och de legala 

kraven som finns på din organisation. Eftersom 

lagstiftningen är i ständig förändring kommer vi även att 

gå igenom kommande lagstiftning och trender både 

inom Sverige och resten av EU.  
 

En bättre arbetsmiljö 
Att ha kontroll över Kursen vänder sig till alla personer i 

den privata eller offentliga organisationen som har 

någon form av arbetsmiljödelegering såsom chefer, 

skyddsombud, arbetsledare m.fl. . Kursen ger en 

introduktion till gällande arbetsmiljölagstiftning 

samtidigt som den ger vägledning i hur organisationer på 

ett strukturerat, systematiskt och effektivt sätt kan 

arbeta med arbetsmiljöfrågor. Möjligheter att påverka 

sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk 

och fysisk ohälsa och medverka till goda 

arbetsförhållanden diskuteras. Kursen innehåller 

praktiska övningsmoment.  
 

Kvalitet för miljörevisorer 
Vill du bli en ”förbättringsjägare” inom kvalitet? Detta är 

ett tillfälle att få kunskap kring kraven i ISO 9001, 

samtidigt som du får många praktiska exempel och 

övningar på hur ni kan arbeta systematiskt med 

kvalitetsfrågor i er verksamhet.   

 

Utbildningarna ges antingen i våra lokaler i 

centrala Lund eller i era egna lokaler. De riktar 

sig till både privata företag och offentlig 

verksamhet. Många av kurserna ges även som 

öppna utbildningar i våra lokaler. Hör med oss 

om exakta datum för dessa. Referenser och 

kursutvärderingar kan skickas om så önskas. 

Kontakta oss gärna för prisexempel, mer 

information eller offert.  
 

Stiftelsen TEM vid Lunds universitet 

Klostergatan 12 

222 22 Lund 

046-16 58 50 

tem@tem.lu.se 

 



 

 


