Utbildning och implementering
av hållbar utveckling
i organisationer
Organisationer möter allt hårdare krav från intressenter
att integrera hållbar utveckling i sin verksamhet.
Dessa krav förstärks i den obligatoriska hållbarhets
rapporten, som Hållbarhetslagen från 2016 kräver av
vissa företag.
De ska beskriva sina affärsmodellen och hur de
jobbar med hållbarhetsfrågor föratt undvika de risker
som är kopplade till företagets verksamhet.
Förutom krav från intressenter innebär detta också en
möjlighet för organisationer att minska sina negativa
ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser
för nuvarande och framtida generationer och en
långsiktig överlevnad.
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KOMPETENSOMRÅDEN:

Ett annat forskningsområde handlar om hållbar
logistik med speciellt fokus på hamnområdet i Gävle
hamn, där vi ställer frågor om vilka faktorer driver håll-
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• Implementering av hållbarhet i organisationer
• Ledningssystem för miljö/hållbarhet
• Utbildning för hållbarhet
• Hållbar logistik

