Värdeskapande hållbarhet
i leverantörskedjor.
Hållbarhetslagen som förvänts träda i kraft sommaren
2016 ställer ökade krav på större företag att de utifrån
sin affärsmodell i årsredovisningen ska redovisa vilka
hållbarhetsriskerde har i verksamheten och hur de
hantrar dem. Detta krav kommer att ännu tydligare
prägla hur de arbetar i relation till leverantörskedjan
(supply chain, SC).
Samtidigt är hållbarhet inte bara ett krav utan
skapar även värden för hela leverantörskedjan som
bidrar till ökad konkurrenskraft. Syftet med detta
projekt är att utveckla metoder för att analysera hur
företag kan undvika risker genom hållbarhetsarbetet
och vilka värden de upplever kan genereras genom
samarbete med andra företag i leverantörskedjan.
Studierna riktas mot svenska företags leverantörsoch värdekedjor både i Sverige och globalt.
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Trots lagkrav i Sverige kan företagens möjlighet att påverka andra företag i leverantörskedjan vara begränsad
om leverantörerna finns i delar av världen med andra
värderingar för sociala och miljömässiga frågor. Detta kan
det leda till minskad trovärdighet för koncernen och bidra
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rantörer och hur dessa krav uppfattas av leverantörerna.

KOMPETENSOMRÅDEN:

Nu vill vi utveckla metoder för att analysera hur företag
kan undvika risker genom hållbarhetsarbetet och vilka
värdende upplever samarbetet mellan företagen gene-

• Environmental management
• Sustainability and Corporate 		
Social Responsibility
• Project Management
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