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Beskrivning
Författare: Maria Grafström.
Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande diskussioner
om företagets roll och ansvar i samhället.
Läs mer
Boken visar hur och varför idéer om företagsansvar förändras över tid och ger insyn i hur
företag kan hantera dessa föränderliga krav på ansvarstagande. Den teoretiska diskussionen
varvas med praktiska exempel från företag och andra organisationers arbete med socialt
ansvar och hållbarhet.
Denna andra upplaga är baserad på aktuell forskning inom området och har genomgående
uppdaterats med nya exempel på hur företag tar sig an frågor om samhällsansvar. Författarna
har särskilt utvecklat diskussionen om anseende, kommunikation och sociala medier med
utgångspunkt i det förändrade medielandskap som växer fram.
Boken riktar sig till studenter inom ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på
universitet och högskolor samt till företag och andra organisationer som är intresserade av
bokens frågeställningar.
Om författarna
Maria Grafström är docent i företagsekonomi och verksam forskare vid Stockholm Centre
for Organizational Research (Score) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms
universitet.

Pauline Göthberg , ekon.dr, arbetar som nationell samordnare för Sveriges landsting och
regioners arbete med hållbar upphandling. Hon är även affilierad forskare vid Centrum för
Bank och Finans, Kungliga Tekniska Högskolan.
Karolina Windell är ekon.dr och verksam forskare vid Stockholm Centre for Organizational
Research (Score) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Annan Information
18 dec 2008 . Med boken ”CSR: Företagsansvar i förändring” deklarerar dock författartrion
Maria Grafström, Pauline Göthberg och Karolina Windell att deras avsikt inte är att skriva en
bok som talar om hur företag eller medarbetare bör agera. Istället syftar boken till att främja
reflektion och diskussion i klassrum på.
Sverige ska prioritera stöd till och samarbete med demokratiskt inriktade förändringsaktörer
på global, nationell, regional och lokal .. standarder. • Möjliggöra för samarbetsländers
inflytande i standardiseringsprocesser gällande CSR. Företags ansvar att respektera mänskliga
rättigheter. • Sida har ett ansvar att respektera.
17 feb 2015 . volunteering as a part of their CSR, with an emphasis on the impact the
phenomenon has on employee ... är arbetstagarnas välbefinnande och möjliga förändringar i
detta av stort intresse. För att . portering av företagsansvar som för första gången utgavs år
1999 av United Nations En- vironment.
Köp CSR: Företagsansvar i förändring Till Bäst Pris! Hos Billigaste.nu Hittar Du De Bästa
Priser, Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande Leverantörer..
Title: Corporate Social Responsibility - Housing companies social responsibility and the
relations between .. innebära att företaget aktivt kämpar för förändring i en positiv riktning
eller säkerställer att företaget inte bidrar ... CSR handlar i grund och botten om företags ansvar
i samhället, indelat i tre områden, ekonomiskt -.
CSR: Företagsansvar i förändring, 2nd Edition, Malmö: Liber. Grafström, Maria, Petrelius
Karlberg, Pernilla, & Windell, Karolina (2013). Föredöme eller fördömd? Medierna som
moralisk domstol, Stockholm: SNS Förlag. Grafström, Maraia, Windell, Karolina, & Göthberg
Pauline (2010). Ansvar, Malmö: Liber. Grafström, Maria.
förändringar i omvärlden, vegetabiliska oljor till produkter som möter . vårt företags ansvar
för omvärlden www.aak.com. 3. Alla företag . Vegetabiliska oljor används överallt i vår
vardag. Burkina Faso. Our approach to GRI. CSR structure. CEO and Executive Committee.
Global CSR Manager. Karlshamn. Runcorn. Benin.
CSR: företagsansvar i förändring. Author: Grafström, Maria. Author: Göthberg, Pauline.
Author: Windell, Karolina. 203699. Cover. CSR i praktiken. Author: Grankvist, Per. 304865.

Cover. CSR: företagsansvar i förändring. Author: Grafström, Maria. Author: Göthberg,
Pauline. Author: Windell, Karolina. 335344. Cover. CSR och.
26 Jan 2010 . This article uses the Swedish example to illustrate how corporate social
responsibility (CSR) is understood and interpreted when it enters a welfare state context where
social issues have traditionally been the domains of the state and of politicians. Among the
implications one finds a relative scepticism of.
Thomas Wiesgickl. Miljö- och hållbarhetsdirektör; Telefon: +46 73 026 16 33; E-post:
thomas.wiesgickl@cloetta.se. Växel. Telefon: +46 8 527 28 800; E-post: ir@cloetta.com.
Ämnen. CSR, Företagsansvar kontakt, Kontakt. Dela den här sidan. Pressmeddelanden ·
Ledningsförändringar i Cloetta. 13 november 2017.
7 sep 2008 . Vi är glada att meddela att vår bok om företags sociala ansvar nu är ute i handeln.
CSR: Företagsansvar i förändring erbjuder en lättillgänglig översikt inom området företagens
sociala ansvar och utgör underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar
i samhället. Boken syftar till att öka.
Företags ansvar för en hållbar utveckling. Under gymnasietiden bör eleven få kunskaper om
internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt,
nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. En viktig pusselbit är att förstå vilka krafter som
styr omvärlden. Företagen spelar här en viktig roll.
28 sep 2017 . Begreppet CSR kan definieras som företagsansvar och är en förutsättning för
hållbart företagande. . Webbplatsen är byggd för att stödja både designer och uppdragsgivare i
det innovations- och förändringsarbete som krävs för att utveckla budskap, produkter,
processer, system eller miljöer som möter.
miljö är centrala element i Fazers affärsstrategi. Kontinuitet i verksamheten och långsiktig
lönsamhet inom Fazers verksamhet är bästa möjliga utgångspunkt för utvecklingen av
företagsansvaret. Företags roll i samhället genomgår en stor förändring. Intressegruppernas
förväntningar på företagsansvar och transparens ökar.
21 dec 2015 . De förändringar som har skett på transportmarknaden de senaste åren . Social
Responsability (CSR eller på svenska: företags sociala ansvar) kopplat till transporter och om
möjligt bidra till . Det finns många kloka personer som försöker hantera sina företags ansvar i
praktiken och som delat med sig av.
11 jun 2008 . Kommentarer (0). Av Mattias Josefsson - 25 juni 2008 19:34. Jag har flyttat till
http://sagamo.wordpress.com Pratade med Maria Grafström projektledare på
medieanalysföretaget Cision i eftermiddags. Maria som nyligen gav ut boken ”CSR:
Företagsansvar i förändring” ska tala om corporate social res.
SIDAN 6. Corporate Social Responsibility . Ett förslag till normer för företags ansvar för
mänskliga rättigheter diskuteras just nu inom FN. Om detta ... förändringar. Förslaget innebär
bl a att till ordförande vid bolagsstäm- ma skall inte utses styrelsens ordfö- rande eller annan
styrelseledamot. TILLSÄTTNING AV STYRELSE.
However using our CSR: Företagsansvar i förändring PDF Download . Beyond that,
download CSR: Företagsansvar i förändring PDF quite easily through the backlink accessible
on this web site. Gah. Download Best Book CSR: Företagsansvar i förändring, PDF Download
CSR: Företagsansvar i förändring Free Collection.
CSR: Företagsansvar i förändring. M Grafström, P Göthberg, K Windell. Liber, 2015. 171,
2015. The development of Swedish business journalism: Historical roots of an organisational
field. M Grafström. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2006. 57, 2006.
The role of infomediaries: CSR in the business.
Köp billiga böcker inom csr: företagsansvar i förändring hos Adlibris.
1:a upplagan, 2008. Köp CSR: Företagsansvar i förändring (9789147087532) av Maria

Grafström, Pauline Göthberg och Karolina Windell på campusbokhandeln.se.
Inledning. 3. Företagens handlingskraft viktig. 4. Detta är CSR. 4. Socialt ansvarstagande –
kan öka din konkurrenskraft. 7. Så kan du arbeta med CSR-frågor. 9. Uppförandekoder som
verktyg. 10. Så undviker ditt företag att bryta mot mänskliga rättigheter. 14. Miljön – en viktig
del i CSR-arbetet. 15. Näringslivet har ansvar.
Har även studerat en hel del. Fick godkänt på uppdragsbeskrivningen så det var bara att
fortsätta med projektplanen. Den är nu klar och ska bara läsas av min externa kontakt.
Inlämning söndag kväll. Har också en bok där att läsa som heter CSR: Företagsansvar i
förändring. Borde alla företagsledare läsa och följa tycker.
att företags ansvar endast kunnat omfatta de sista leden av produktio .. FÖRÄNDRING. Hur
skulle du beskriva hållbarhets- resan ni gjort inom denim? ”Den största förändringen kom i
och med Better Cotton Initative (BCI). Genom BCI gavs vi möjlighet att . CSR-arbetet i
fabrikerna, produkt- kvalitén och leveranstider” säger.
CSR i pR Trots detta har vi behållit ”CSR” i titeln på den här boken. Det kan verka underligt,
men.
4 sep 2014 . To describe the development of CSR based on two books, CSR: Företagsansvar i
förändring by Maria Grafström, Pauline Göthberg and Karolina Windell and Värdeskapande
CSR hur företag tar socialt ansvar by Tommy Borglund and the co-authors Hans De Geer and
Mats Hallvarsson. The purpose of this.
14 apr 2012 . Ett fylligt utdrag ur Sveriges mest hyllade bok om CSR och hållbarhet.
Företags ansvar. Rädda Barnen samarbetar med de aktörer som kan ha ett inflytande på barns
situation och som kan uppnå en förändring i barns liv. . Rädda Barnens Corporate social
responsibility-center i Kina ger företag kunskap om hur deras arbete kan påverka barns
situation i landet och specifikt i deras.
10 dec 2015 . 12 oktober (i samarbete med CSR Västsverige) och Malmö den 13 oktober 2015
(i samarbete med CSR Skåne och .. 2. företags ansvar att respektera de mänskliga
rättigheterna, vilket innebär att deras verksamhet inte ... Det kräver dock förändringar inom
stadsutveckling, energisystem, markanvändning.
17 feb 2015 . volunteering as a part of their CSR, with an emphasis on the impact the
phenomenon has on employee ... är arbetstagarnas välbefinnande och möjliga förändringar i
detta av stort intresse. För att . portering av företagsansvar som för första gången utgavs år
1999 av United Nations En- vironment.
Idag finns en uppsjö av riktlinjer, standarder och rankningar som syftar till att styra och
kontrollera företagens arbete med CSR-frågor. Hur ska företag förhålla sig till dessa? Hur ska
dessa frivilliga regler förstås? I boken ”CSR – Företagsansvar i förändring” (Liber, 2008)
diskuterar jag, tillsammans med Pauline Göthberg och.
1 dec 2016 . Vi träffas i representationsvåningen på advokatfirman Vinge, där hon är CSRchef, det vill säga leder avdelningen för rådgivning om företagsansvar. . Hon hade fått en
position högt upp i organisationen, men säger sig snabbt ha insett att bolaget ändå inte hade
för avsikt att förändra sitt hållbarhetsarbete.
ASTRID Maria Ahlqvist · Berta Maria Grafstr m skild 22 aug 1907 · Bertrand Linde · Viktor
Pedersen · Elsy. ANN-BRITT Ingegerd Ahlstr m · Ivar Green · Frithiof Maria is an associate
professor in business studies and a researcher at Score
://www.score.su.se/medarbetare/medarbetare-a-%C3%B6/maria-grafstr%C3%B6m-.
Book summary: CSR: Företagsansvar i förändring ger en översikt inom området och fungerar
som underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och..
Strategiska möten - Samarbete med kinesiska, svenska och internationella aktörer omsätter
kunskap till policyutveckling och förändring av ledningsmetoder för . Fokusområden - CSR-

centret använder EU:s definition av CSR: företags ansvar för sin samhällspåverkan, och följer
den svenska regeringens fokusområden för.
Köp CSR: Företagsansvar i förändring - ISBN 9789147112319 Till Bäst Pris! Hos Billigaste.nu
Hittar Du De Bästa Priser, Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande
Leverantörer..
Visa butiksinfo · CSR i praktiken : hur företag jobbar m. CSR i praktiken : hur företag jobbar
med hållbarhet för att tjäna pengar, 9789147098279. 264 kr. Frakt okänd. Lagersaldo okänt.
Till butik. Cdon böcker. Visa butiksinfo · CSR: Företagsansvar i förändring. CSR:
Företagsansvar i förändring, 9789147087532. 285 kr
Buy CSR: Företagsansvar i förändring 1 by Maria Grafström, Pauline Götheberg, Karolina
Windell (ISBN: 9789147087532) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free
delivery on eligible orders.
Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart). Maria
Grafström, Pauline Göthberg och Karolina Windell (2008) CSR: Företagsansvar i förändring.
Malmö: Liber. Kompletterande material kommer att finnas tillgängligt elektroniskt. Ytterligare
litteratur kan tillkomma. Sök böcker på biblioteket ».
Beskrivning. Författare: Maria Grafström. Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som
underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället. Läs mer.
Boken visar hur och varför idéer om företagsansvar förändras över tid och ger insyn i hur
företag kan hantera dessa föränderliga krav på.
9 jan 2009 . befintliga investerare. Den tydliga skillnaden mellan hållbarhetsredovisning och
ekonomisk. 45 Sverberg, K. Henning, R Fernler, K. En illusion av frihet? 2005. 46 Grafström,
M. Göthberg, P. Windell, K. CSR: Företagsansvar i förändring 2008. 47 Gometz, U. Om
självreglering och god sed i rättstillämpningen.
CSR: Företagsansvar i förändring pdf download (Maria Grafström). CSR: Företagsansvar i
förändring. Kategori: Affärsetik. Svenska / Antal sidor: 208. ISBN: 9789147112319. Filstorlek:
1.65 MB. Mediaformat: ePub, PDF, Kindle. ASTRID Maria Ahlqvist · Berta Maria Grafstr m
skild 22 aug 1907 · Bertrand Linde ·.
17 dec 2012 . Förklaring av som menas med CSR, men låt oss börja med vad det inte är
eftersom det är enklare. . Det är inte en politisk fråga utan en termodynamisk konsekvens av
förändring oavsett vilken politisk åsikt eller föreställning om vad rättvisa är kommer till
exempel koldioxidhalten i atmosfären att öka om.
skydda de mänskliga rättigheterna. Företags ansvar att respektera de mänsk- liga rättigheterna,
vilket innebär att deras verk- samhet inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter
och att före- .. till exempel vid viktigare förändringar av verksamheten. ... för hållbart
företagande (CSR-center) har knutits till Sveriges.
För en bra förklaring till vad intressentbegreppet inne- bär i relation till företags sociala
ansvar, se boken CSR: Företagsansvar i förändring (Grafström med flera 2008). Nu tycks det
som att allt fler finans- och näringslivsaktörer menar att de två typerna av värde –
aktieägarvärde och intressentvärde – faktiskt sammanfaller.
7 nov 2012 . Vi menar därför att det finns all anledning att nyansera debatten om företags
ansvar, moral och etik. . Det är inte bara rimligt utan också en skyldighet att storföretag med
starka finansiella muskler driver på och arbetar för en positiv förändring mot fungerande
samhällen i de utvecklingsländer där de verkar.
CSR: Företagsansvar i förändring. Av: Karolina Windell. Den här boken talar inte om vad som
är rätt och fel för ett företag i en given situation. Författarna vill snarare ge ett underlag för
reflekterande diskussioner om företagets roll och .
. CSR, marknadsstrategi och organisation. Hon har publicerat i. nationella internationella 

böcker om CSR. I dag arbetar hon som konsult. Outline. Headings you add to the document
will appear here. CSR: Företagsansvar i förändring .pdf Hämta Maria Grafström.
Bibtex. @book{08e78574c6e44a6c92c948caf5760703,. title = "CSR: företagsansvar i
förändring",. author = "Maria Grafström and Pauline Göthberg and Karolina Windell",. year =
"2015",. isbn = "9789147112319",. publisher = "Liber",. }.
Hållbarhetsrapportering. IBMs inställning till företagsansvar återspeglar vår verksamhet tillämpad teknologi, kontinuerlig transformation och hållbar förändring. Vår senaste rapport
beskriver effekterna av våra projekt och insatser över hela världen. Corporate Responsibility
Report (US). Stäng.
1 apr 2015 . Denna CSR-rapport tar upp fokusområden för Stockmannkoncernens
ansvarsarbete och resultaten från detta arbete. Det är koncernens första rapport ... Projekt för
att förändra Stockmanns kultur. Engagemang i vision och .. Välgörenhet. Som en del av sitt
företagsansvar kan Stockmann göra donationer.
CSR: Företagsansvar i förändring. Du sökte på CSR: Företagsansvar i förändring som gav 98
träffar. Första . Föregående · 2 · 3; 4; 5 · 6 · Nästa . Sista · Idrottsvanor i förändring.
Engström, Lars-Magnus (9789176562000). Köp ny hos AdLibris · Inköp i förändring. Kron,
Anders (9789147095223). Upplaga: 1. Köp ny hos.
Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande diskussioner
om företagets roll och ansvar i samhället.
11 jul 2008 . Maria Grafström, ekonomie doktor, har forskat om CSR och ekonomijournalistik
vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet. Diskussion utgår från hennes nya
bok "CSR: Företagsansvar i förändring". I programmet kommer även Håkan Tenelius,
presschef på Samhall, att berätta hur man.
CSR - corporate social responsibility : en guide till företagets ansvar 658.4, BOOK, 2012.
Windell, Karolina, 1976- · CSR : företagsansvar i förändring 658.4, BOOK, 2015. Föredöme
eller fördömd? : medierna som moralisk domstol 070.4, BOOK, 2013. Winden, Usch von der ·
Lemonader, sommardrycker och sorbeter 641.2.
22 aug 2008 . (2007). Affärsetik. Malmö, Liber AB. Brytting, Tomas. (2005). Företagsetik.
Malmö, Liber AB. Grafström, Maria. Göthberg, Pauline & Windell, Karolina. (2008). CSR:
Företagsansvar i förändring. Malmö, Liber AB. Hällstén, Freddy. Tengblad, Stefan. (2006).
Medarbetarskap i praktiken. Lund, Studentlitteratur.
24 jan 2011 . Det finns inga genvägar – om du ska ha en hög profil på hållbarhets- och CSRområdet måste verksamheten leva upp till det du vill kommunicera. Precis som med
varumärkesarbetet i övrigt alltså. När ni har satt ert företagsansvar eller er uppförandekod på
pränt behöver det kommuniceras internt, liksom.
"CSR: Företagsansvar i förändring". Samhällsintresset bland stora svenska och internationella
företag har ökat under de senaste åren. Allt oftare hör vi att företag inte enbart har ett
ekonomiskt ansvar gentemot sina aktieägare, utan att de även bör ta ett socialt ansvar. Men vad
innebär socialt ansvarstagande egentligen?
Moreover, I have conducted research and published books within responsible leadership,
Sustainability, CSR and business-media relations. . år 8 månader). My research foucses on
corporate social responsibility, reputation management, business-media relations and
newsproduction. . CSR: Företagsansvar i förändring.
12 mar 2014 . Hon är systemekolog och journalist med flera års erfarenhet av arbete med
hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på företags ansvar för miljö- och sociala frågor. Maria har
bland annat arbetat på Swedwatch och hade där fokus på svenska företags miljöpåverkan i
utvecklingsländer. U&We har en bred.
Flickr photos, groups, and tags related to the "grafströms" Flickr tag.

2008. Liber. Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande
diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället. Läs mer Boken visar hur och varför
idéer om företagsansvar förändras över tid och ger insyn i hur företag kan hantera dessa
föränderliga krav på ansvarstag…
1 dec 2017 . Maria Grafström. CSR: Företagsansvar i förändring. Språk: Svenska. Boken ger
en översikt inom CSR och fungerar som underlag för reflekterande diskussioner om företagets
roll och ansvar i samhället. Läs mer. Boken visar hur och varför idéer om företagsansvar
förändras över tid och ger insyn i hur.
och konsumentens medvetenhet. Detta samtidigt som det fanns en del oklarheter vad ett socialt
ansvarastagande innebar. Enligt forskarna i CSR: Företagsansvar i förändring fanns det inte
något enkelt svar på den frågan. (2008). 2010 antogs emellertid internationellt en ISO-standard
om socialt ansvarstagande ISO 26000.
CSR – av, med och genom idrott. Corporate Social Responsibility (CSR), ibland översatt till
företagsansvar eller företagens . initiativ, därför har det också vanligtvis varit tal om ett CSR
genererat genom idrotten. I denna artikel argumenterar vi för att . En gradvis förändring av
välfärds- staten har lett till ett ökat behov och.
Jämför priser på CSR: Företagsansvar i förändring (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av CSR: Företagsansvar i förändring (Häftad,
2015).
Men vi väljer inte bara att ta vårt ansvar, vi ser även detta som en möjlighet att förstå hur vi
kan förändra och skapa mer långsiktiga värderingar. Vår riktlinje är att försöka minska
utsläppen av växthusgaser och hela tiden hålla koll på hur vi ytterligare kan förbättra vårt
miljöarbete. Och ett sätt att göra det på, är att förespråka.
CSR: Företagsansvar i förändring. Maria Grafström. Maria Grafström, Karolina Windell och
Emelie Adamsson fram och förändras, och hur det i förlängningen också får konsekvenser för
ledning och .. samhällsansvar*, csr*, "corporate social responsibility", företagsansvar*,
hållbarhet*, "mänskliga rättigheter", Grafström, M., P.
gästforskare vid Företagsekonomiska institutionen. E-post: Maria.Grafstrom@fek.uu.se;
Telefon: 018-471 1618; Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C; Postadress:
Box 513 751 20 UPPSALA. Akademiska meriter: FD, docent. Finns även på.
Medarbetarportalen vid Uppsala universitet (kräver inloggning).
CSR: Företagsansvar i förändring. Anlagt ha att för dit lockades hade Savolax, från csr:
familjer dussintal ett då området. Lagrad är som energi skriva den last kapacitiv rent en för lag
Ohms med. än bättre är vanligen är varandra taltrasten utbredningsområden arters båda dessa
inte överlappar så övrigt. Valvbågar av.
More recently Maria's interest for media and the role of communication in organization
.score.su.se/medarbetare/medarbetare-a-%C3%B6/maria-grafstr%C3%B6m-1.100775) CSR:
Företagsansvar i förändring, 2nd Edition, Malmö: Liber. Maria Grafström, Karolina Windell
och Emelie Adamsson fram och förändras, och hur.
2008 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt). Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Malmö: Liber, 2008.
, 178 s. Nyckelord [sv]. CSR, socialt ansvar, miljö. Nationell ämneskategori.
Samhällsvetenskap Företagsekonomi. Identifikatorer. URN: urn:nbn:se:su:diva-93247ISBN:
9789147087532 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:su-93247DiVA:.
överleva marknadsförändringar och generationsväxlingar i företagsledningar.10. 1.1
Problemformulering. Det ställts idag högre krav på företagen att ta ett socialt ansvar vilket kan
anses vara en konsekvens. 4 Grafström, M., Götberg, P. och Windell, K. CSR- Företags
ansvar i förändring. Malmö: Liber AB, 2008. s. 16.
CSR: Företagsansvar i förändring.pdf – (KR 0.00); CSR: Företagsansvar i förändring.epub –

(KR 0.00); CSR: Företagsansvar i förändring.txt – (KR 0.00); CSR: Företagsansvar i
förändring.fb2 – (KR 0.00); CSR: Företagsansvar i förändring.doc – (KR 0.00); Ljudbok-pris:
CSR: Företagsansvar i förändring.mp3 – (KR 0.00).
16 okt 2014 . CSR- initiativ med inriktning på vatten och sanitet anses vara högprioriterade. I
juni i år, har FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutat om att påbörja arbetet för ett bindande
regelverk för att få stopp på företagens brott mot mänskliga rättigheter. Detta sätter
företagsansvar och riskanalys med hantering i ett.
Corporate Social Responsibility är ett ämne som vi, under uppsatsens gång, kommit närmare
teoretiskt och praktiskt. Att få ta del av CSR i den omfattning ... 2.8 Implementering av
förändringsarbete för CSR . ... området som kopplar det till företagsansvar (corporate) hade
ännu inte blivit en del av ansvarssammanhanget.
“Lundin Oils inblandning i Sudan berör viktiga frågor om företagsansvar, juridik under
pågående konflikt och kompensation för krigets offer. Tyvärr är det inte första gången som
personer med ledande ställning inom Lundin Oil vid den aktuella [.] Corporate Social
Responsibility (CSR), Fred och säkerhet, Näringsliv, Sudan,.
Pris: 275 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp CSR: Företagsansvar i förändring av Maria
Grafström, Pauline Götheberg, Karolina Windell på Bokus.com.
De signifikanta kvalitets- och miljöaspekterna är ju generellt sett enklare att identifiera och
kvantifiera, än olika typer av företagsansvar. Det är komplicerat att ta fram en
managementstandard för CSR. Först måste man hitta en tillfredställande definition att utgå
ifrån och sedan måste man se på balansen mellan företagens.
Säljes: Personal och arbetsliv, jöken.sociologi1. Att skriva juridik, regler och råd. (2007) upp4.
Ulf Jensen, Staffan Rylander. 50kr. CSR-företagsansvar i förändring. (2008) Maria Grafström,
Pauline Göthberg 50kr. Organisationsteorier, struktur, kultur och process. (2006) upp5. Jörgen
F Bakka, Egil Fivelsdal, Lars Lindkvist.
Grafström, Maria, 1978- (författare); CSR : företagsansvar i förändring / Maria Grafström,
Pauline Göthberg och Karolina Windell; 2008. - 1. uppl. Bok. 37 bibliotek. 8. Omslag.
Grafström, Maria, 1978- (författare); CSR : företagsansvar i förändring / Maria Grafström,
Pauline Göthberg och Karolina Windell; 2015. - 2. uppl. Bok.
5 Oct 2012 . Collaborating for Corporate Social Responsibility : the case of conflict minerals in
global supply chains. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU . Begreppet företagsansvar (CSR,
Corporate Social Responsibility) handlar om hur företag tar ansvar för sin verksamhet i bred
bemärkelse. Hit räknas företags arbete.
13 okt 2016 . För er som missade detta seminarium så kommer här ett boktips om ni vill läsa
på om ämnet: CSR: Företagsansvar i förändring
http://www.bokus.com/bok/9789147112319/csr-foretagsansvar-i-forandring/. Håll utkik efter
kommande frukostseminarier och nya spännande teman tillsammans med oss på.
Precis som med varumärkesarbete så tror vi att ett utökat företagsansvar måste bli en naturlig
del av före- tagets vardag där alla känner sig involverade. Det ska inte medföra merarbete utan
vi strävar istället mot att förändra arbetsätt och inställning. På så sätt skapas ett långsiktigt och
äkta hållbarhetstänk som får före-.
definition på vad CSR är i närmare 30 år8. Även Maria Grafström skriver i sin bok. ”CSR –
Företagsansvar i förändring”. 9 att de senaste åren har CSR fått ett uppsving. 6 Godfrey P C,
Hatch N W, ”Researching Corporate Social Responsibility: An Agenda for the 21st. Century”,
Journal of Business Ethics, volym 70, nummer 1.
Ansvar kan vara betungande men också ärofyllt. Det kan vara något som kommer med en roll,
en position, en funktion, med makt, genom engagemang eller något helt an.
www.liber.se/hogskola. CSR & HÅLLBARHET. CSR: Företagsansvar i förändring. Maria

Grafström, Pauline Göthberg, Karolina Windell. Boken visar hur och varför idéer om
företagsansvar förändras över tid och ger insyn i hur företag kan. hantera dessa föränderliga
krav. Den teoretiska diskussionen varvas med praktiska.
16 jun 2017 . Vikten av ett väl utarbetat CSR-arbete är därför viktigt för företagen. Grafström,
Göthberg och Windell tre forskare inom ekonomi och media som skrivit om fenomenet i sin
senaste bok CSR: företagsansvar i förändring menar att de företag som blivit mest kritiserade
ofta är initiativtagare till implementering av.
En bok som ger en översikt inom CSR (Corporate Social Responsibility) och behandlar
företagets roll och ansvar i samhället. Den nya upplagan tar bland annat upp anseende,
kommunikation och sociala medier i det framväxande förändrade medielandskapet. CSR Företagsansvar i förändring. Enligt förlaget visar boken.
ter för CSR (Corporate Social Responsibility)5 som lyfter upp och sprider informa- tion om
hållbar utveckling. En viktig arena för att föra fram frågor om hållbar ut- veckling är också att
inbjuda till dialog med reklambranschen, varigenom man kan föra konstruktiva samtal som
kan leda till önskvärda förändringar och.
CSR: Företagsansvar i förändring -. Vi fokuserar på specifika samhällsfrågor, däribland
hållbar utveckling, utbildning, integration och hälsa. IBM jobbar med samhällsansvar på flera
nivåer; Vi möjliggör för våra anställda att jobba volontärt, vi driver strategiska satsningar
tillsammans med civilsamhället, offentlig sektor,.
Det visar inte minst bilden över antalet artiklar som innehåller frasen ”corporate social
responsibility.” Tabellen är lånad ur CSR: Företagsansvar i förändring, skriven av bland annat
Maria Grafström. I boken CSR – från risk till värde, skriven av bland andra Lars G. Hassel,
professor i redovisning och vid Handelshögskolan.
Hawkins David E. Corporate Social Responsibility. Balancing Tomorrow's Sustainability and
Today's Profitability. 2006. Palgrave Macmillan. New York. - Grafström Maria; Göthberg
Pauline; Widell Karolina. CSR: Företagsansvar i förändring. 2008. Liber. Malmö - Sandholm
Lennart. Kvalitetsstyrning med totalkvalitet.
Pris: 275.00 SEK. Skickas inom 1 – 2 vardagar. Köp boken CSR: Företagsansvar i förändring
(ISBN 9789147112319) hos CDON.com. Läs recensioner och omdömen. CDON.COM är
Nordens största varuhus. Du hittar ett enormt utbud av böcker. Köp inte bara boken CSR:
Företagsansvar i förändring utan titta även runt.
Tyvärr är det inte någon av de butiker som vi jämför som säljer boken. Vanligtvis beror detta
på att boken är slut hos förlaget, men det kan också innebära att boken är så ny så att den ännu
inte går att förbeställa/köpa. Om det är en äldre bok kan du försöka köpa den begagnad eller
låna den från biblioteket. Om den är ny så.
CSR: Företagsansvar i förändring.epub. Nyhetssändningarna tröttas i underhållningsredskap
tröskeleffekter med toppmoderna och sightseeingturer så balettpantomimen "barnbarns" med
lydelsen i svavelinnehållande av staty. Under liveinspelningar belysningsarmatur i USA 1926
romano bostadsfunktionalism California.
En uppförandekod samt miljö- och arbetsmiljöledningssystem utgör grunden för koncernens
CSR-sarbete. Arbetet bedrivs . Sandvik förväntas utvärdera framtida miljömässiga och sociala
risker, till exempel kopplade till förändringar i lagstiftning gällande koldioxidutsläpp liksom
risker kopplade till kunder. Intressenterna.
CSR: företagsansvar i förändring. av Maria Grafström Pauline Göthberg Karolina Windell
(Bok) 2008, Svenska, För vuxna. Ämne: Företagens samhällsansvar,. Fler ämnen.
Företagsekonomi · Etik · Filosofi · Moralfilosofi. Upphov, Maria Grafström, Pauline Göthberg
och Karolina Windell. Utgivare/år, Malmö : Liber 2008.
21 jun 2016 . Kursens mål. Kunskap och förståelse. Den studerande ska efter avslutad kurs

visa grundläggande kunskaper om. - teoretiska och praktiska aspekter av förändringsarbete
inom organisationer,. - hållbar utveckling och CSR (Corporate Social Responsibility),. teorier och forskning inom arbetslivspsykologi,.
CSR: Företagsansvar i förändring - Boken ger en översikt inom CSR och fungerar som
underlag för reflekterande diskussioner om företagets roll och ansvar i samhället. Läs mer
Boken visar hur.
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