
WSPs 
hållbarhetspolicy

Vi förväntar oss att framtidens värld kommer att 
vara annorlunda än dagens. Det är därför vårt 
ansvar att vägleda och råda våra kunder så att de 
kan fatta väl underbyggda beslut att för att möta 
framtidens förändringar inom klimat, demografi, 
resurser, teknik och sociala värderingar.

Våra övergripande mål

Vi ska vara en ledande aktör inom fyra områden:

Vårt förhållningssätt

Vi ska uppnå de övergripande målen genom att 
vara ett företag som påverkar miljön och samhället 
i en positiv riktning och som levererar de bästa 
hållbara lösningarna.

Som ledande hållbarhetskonsulter ska vi:

 — Nyttja de senaste idéerna och forskningsrönen 
inom branschen för att ta möta de tuffa 
utmaningar världen står inför.

I våra uppdrag ska vi:

 — Lyfta fram de mest nydanande och innovativa 
exemplen som förebilder för en hållbar framtid.

 — Förse våra kunder med saklig expertrådgivning 
som vägledning i en föränderlig värld.

I vår verksamhet kommer vi att:

 — Mäta och styra våra egna miljömässiga, sociala 
aspekter och system samt förbättra dem över tid.

 — Årligen redovisa våra framsteg och vår 
hållbarhetsprestanda för våra intressenter.

 — Utveckla hälsosamma, säkra och hållbara 
arbetsplatser som stöder kontinuerligt lärande 
och karriärutveckling.

 — Vara positiva deltagare och goda förebilder 
i de samhällen där vi verkar.

Medarbetare på alla nivåer inom WSP är ansvariga för 
att uppfylla denna hållbarhetspolicy. Rapportering om 
framsteg görs årligen till WSPs ledning och styrelse.
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Vi ska använda den växande  
hållbara ekonomin som en möjlighet 
att identifiera nya marknader och 
affärsmöjligheter.

Våra råd och lösningar ska vara 
framtidssäkrade för att hjälpa kunden 
att reducera sin miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv.

Vi ska arbeta aktivt med vår egen 
miljömässiga och sociala påverkan 
genom att minska de negativa delarna 
och öka de positiva.

Vi ska delta i meningsfulla aktiviteter 
i de samhällen där vi verkar.
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Företag och affärsverksamhet spelar en viktig roll för framväxten av hållbara 
och välmående samhällen. I den utvecklingen vill WSP ha en nyckelposition.


