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FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANSÖKAN:
Eftergymnasial utbildning på minst 2 år inom 
inköp/upphandling/logistik/miljö eller motsvarande alt arbetslivserfarenhet 
på minst 3 år inom ekonomi, inköp, upphandling, logistik eller inom miljö.

Ansökan maila du till: yhantagning@oneacademy.se
Den skall innehålla: Namn, personnummer, telefonnummer, epost samt en 
kort presentation av dig själv. Du skall även bifoga: 
CV, arbetsgivarintyg samt betyg / intyg på genomförda kurser

Ordinarie ansökan stänger 1 sep men kommer ha öppet för sen 
anmälan och reservplatser. 

INNEHÅLL I KURSEN
.  Hållbarhets termer och begrepp samt dess utveckling.
• Globala och nationella hållbarhetutmaningar
• Ramverk för hållbarhetsarbete såsom de globala hållbarhetsmålen    
(Sustainable Development Goals), Global Compact, Planetära 
gränsvärden och Mänskliga rättigheter). 
• Förändringsarbete mot hållbarhet i en organisation/företag
• Hållbarhetutveckling i en leverantörskedja
• Internationell och nationell miljölagstiftning och social reglering
• Konsumentmärkningar och ISO standardiserade ledningssystem
• Fördjupad kunskap kring klimatfrågan, klimatmätning och 
omställningsåtgärder
• Fördjupad kunskap i korruption, riskregioner och arbetssätt för att 
motverka
• Cirkulär ekonomi som ett övergripande förändringsparadigm
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UNDERVISNINGSFORM (Studietakt 50%, dvs16 veckor)
Blended learning – klassrumsundervisning, digital undervisning 
Individuellt/grupparbete.
Undervisning kommer att ske på svenska och engelska

EXAMINATIONSFORM
Inlämningsuppgift och löpande kunskapstest.

EFTER AVSLUTAD KURS:
• Ha kunskaper, färdigheter och kompetenser i strategiskt 

inköpsarbete
• Ha kunskaper, färdigheter och kompetens i att välja 

affärsmodell, metodik och strategi för inköpet efter 
verksamhetens behov

• Ha kunskaper och färdigheter i att tillämpa totalkostnads- och 
livscykelanalyser på varor och tjänster

• Ha kunskaper, färdigheter och kompetenser att jobba med 
spendanalys 

• Ha kunskaper och färdigheter i att jobba med kategoristyrning 
• Ha kunskaper och färdigheter i att utforma relevanta KPI:eroch 

följa upp ingångna avtal
• Ha kunskaper och färdigheter i att utveckla 

leverantörsrelationer
• Ha kunskaper och färdigheter kring Supply Chain Management 

och komplexiteten i globala försörjningskedjor
• Ha kunskaper kring kulturella skillnader och att jobba med 

omvärldsbevakning Ha kunskaper i att utforma en 
upphandlings- och inköpsstrategi
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Åsa Stenborg, huvudlärare

Jag har under 17 år arbetat med att ställa om 
affärer och organisationer mot hållbarhet. Det 
har gett mig en bred erfarenhet av olika 
branscher, länder och sektorer. Jag är en 
inspirerande lärare och en van chef. Min 
drivkraft är att skapa positiv förändring och min 
största tillgång är en ständig lust att lära nytt 
och tålamod inför att förändring tar tid

’ Jag ser verkligen fram emot den här hösten tillsammans 
med One Academy. Det skall bli otroligt spännande att få 
starta upp en kurs som ligger så pass rätt i tiden med ett 
så relevant innehåll ’  - Åsa Stenborg

Åsa är senior rådgivare inom hållbarhet med bred sakkunskap och 
lång erfarenhet. 

Hon är civilekonom och varit generalsekreterare för ’Det naturliga 
steget’ och verkat som rådgivare både hos företag och i offentlig 
sektor.

Åsa är van att formulera och driva långsiktiga 
förändringsprocesser samt är en föredragshållare med förmåga att 
både utmana och engagera.


