
Välkommen till nästa generations  
hållbarhetsutbildning

Det handlar om att ta steget  
till hållbar affärsstrategi.”
     Claes Åkesson, miljö & hållbarhetsdirektör, Spendrups’’
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CSR är ett snabbrörligt område – det som var nytt 
för något år sedan är nu standard. Nya synsätt 
etableras och nya möjligheter uppstår. Därmed 
finns mycket att lära och att utveckla. 

Nästa generations CSR-utbildning
Vi erbjuder en internatutbildning i CSR där du får en god överblick  
av begreppets historia och utveckling samt aktuella och framväxande  
frågor och tendenser. 

Utbildningens innehåll: 
Historia och teori 
• CSR-begreppets bakgrund och innehåll 
• Teori för att förstå, analysera och värdera CSR 

Centrala företeelser 
• Standarder och ramverk för CSR  
• Affärsetik, uppförandekoder och efterlevnad
• Hållbarhetsredovisning och  -kommunikation

Aktuella frågor och tendenser 
• Shared value-strategier 
• Antikorruption 
• Skatt
• FN:s globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling 

Vem ska gå kursen?
Kursen riktar sig framförallt till personer som mer eller mindre dagligen  
kommer i kontakt med CSR-/hållbarhetsfrågor. Det kan vara positioner  
inom exempelvis hållbarhet, personal, inköp, investor relations eller  
kommunikation. Utbildningen kan även passa personer som jobbar  
inom andra områden och på olika sätt i sin yrkesroll behöver få en större  
förståelse och kunskap om vad CSR och hållbarhet är.

Kursen erbjuder ett viktigt kunskapsutbyte med andra  
och ger ett djup genom sin akademiska förankring.”

       Jessika Lind Petrén, hållbarhet & public affairs, Stena Metall’’



Vi ser att våra medlemsföretag i ökad grad efter-
frågar en fördjupning genom universitetskurser i 
CSR & hållbarhet som komplement till de vanligt 
förekommande endagskurserna och seminarierna 
som florerar i hållbarhetssverige.”

   Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare,  
   Social Venture Network Sweden

’’

Litteratur  
I kursen ingår kurslitteratur i form av akademiska artiklar och böcker. Det  
inkluderar en helt ny upplaga av boken CSR och hållbart företagande samt  
Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion.

Examination
Alla deltagare får ett kursintyg från Örebro universitet. De som vill har dess utom 
möjlighet att ta tre högskolepoäng på kursen. Förutom aktivt deltagande på alla 
moment under kursen ska man för att få dessa kurspoäng bli godkänd på en 
hemtenta som delas ut i samband med att kursen av slutas. Hemtentan bygger 
på kurslitteraturen och ska lämnas in cirka en månad efter avslutad kurs. 

Tentamen
Vid godkänd tentamen ges tre akademiska poäng vid Örebro universitet.

Kursledare
Tommy Borglund, director CSR, partner, Hallvarsson & Halvarsson  
och Magnus Frostenson, docent och CSR-forskare vid Örebro universitet

Föreläsare
Magnus Frostenson, docent och CSR-forskare vid Örebro universitet
Tommy Borglund, director CSR, partner, Hallvarsson & Halvarsson
Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare för Social Venture Network
Hans De Geer, professor, senior advisor på Hallvarsson & Halvarsson samt  
på Centrum för Näringslivshistoria
Sven Helin, prefekt och docent vid Örebro universitet

Gästtalare
Claes Åkesson, miljö & hållbarhetsdirektör, Spendrups
Amanda Jackson, head of group sustainability, Nobia
Lena Westerholm, chef för sustainability affairs, ABB



Tid: 26 –27 april 2017

Plats: Grythyttans gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan 

Pris: 19 500 kronor exkl. moms, inklusive logi, måltider,  
kurslitteratur och aktiviteter

Anmälan: Anmäl dig på halvarsson.se/csr-utbildning  
senast den 5 april  
OBS! Antalet deltagare är begränsat

Frågor: Hör av dig till Georg Präauer, Hallvarsson & Halvarsson  
på telefon 08 – 4072048 eller e-post: georg.praauer@halvarsson.se
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