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Sustainability within procurement
FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANSÖKAN:
Eftergymnasial utbildning på minst 2 år inom
inköp/upphandling/logistik/ekonomi/försöljning/anbud eller motsvarande
alt arbetslivserfarenhet på minst 3 år inom inköp, ekonomi, upphandling,
logistik försäljning eller anbud.
Din 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/utbildning.

Ordinarie ansökan stänger 4 veckor innan kursstart men vi kommer
att ha öppet för sen ansökan och reservplatser.
INNEHÅLL I KURSEN
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hållbarhets termer och begrepp samt dess utveckling.
EU's förslag på nytt direktiv om due diligence avseende hållbarhet i
leverantörskedjan
Globala och nationella hållbarhetsutmaningar
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 risker relaterat till korruption och metoder för att
motverka korruption.
Cirkulär ekonomi som ett övergripande förändringsparadigm
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UNDERVISNINGSFORM (Studietakt 50%, dvs16 veckor)
Digital undervisning, individuellt/grupparbete.
Undervisning kommer att ske på svenska och engelska

EXAMINATIONSFORM

Inlämningsuppgift och löpande kunskapstest.

EFTER AVSLUTAD KURS:
•
•
•
•
•
•

Ha kunskap och förmåga att självständigt och långsiktigt kunna
utveckla hållbarhetsarbetet för en inköps/upphandlingsfunktion.
Ha kunskap för att inkludera nationell och internationell
miljölagstiftning och social reglering i inköps/upphandlingsarbetet.
Ha förmåga att kunna använda hållbarhetsanalyser och
klimatberäkningar som ett verktyg för omställning.
Ha förmåga att kunna utforma och implementera ett styrdokument
såsom Code of Conduct eller policy i din verksamhet.
Ha förmåga att kunna identifiera risk för korruption och ha förmåga
att motverka den.
Ha kunskap att självständigt kunna göra en riskanalys och kunna
värdera hållbarhetsarbetet i kombination med affärsmässiga
bedömningar för att skapa långsiktigt hållbara affärer.
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Anna Lindstedt, huvudlärare
Jag har i över 15 år arbetat med hållbarhetsfrågor
bland annat genom att hjälpa inköpsorganisationer
att implementera hållbarhetsarbetet i
leverantörskedjan, både nationellt och
internationellt. Mina kunder har varit allt från globala
koncerner till mindre företag där jag främst inriktat
mitt arbete på att integrera hållbarhetsfrågorna i
inköpsprocessen och utbildat inköp- och upphandlingsavdelningar i
kravställningar, screening, riskanalyser och på-plats utvärderingar av
leverantörer.
Jag är även utbildad SA8000 Lead Auditor, en global standard för
inspektioner och har genomfört över hundra inspektioner runt om i
världen i en rad olika branscher.

Anna är civilekonom och en av Sveriges absolut främsta experter
på strategiskt hållbarhetsarbete i allmänhet och supply chain
management i synnerhet
Anna har utbildat samt hjälpt ett stort antal globala företag med
såväl kravställning och screening som fullskaliga inspektioner.
’ Jag ser mycket fram emot att få bidra med min kunskap för att
få inköps- och upphandlingsorganisationer att arbeta med
hållbarhet och ett CSR tänk. Vi veta alla vilken utmaning vi har
framför oss och tillsammans med One Academy så ska jag och
ni hjälpas åt att skapa en förändring inom vårt miljöarbete via
kunskap. Välkomna! ’ - Anna Lindstedt

