Global
hållbarhetspolicy
WSP vill ha en central roll i utvecklingen av hållbara och välmående samhällen. Som ett av
världens största konsult- och rådgivningsföretag är det genom de tjänster vi erbjuder och de
projekt vi levererar som vi på WSP främst kan bidra till en hållbar utveckling. Vårt uppdrag
är att planera, utforma och konstruera våra samhällen så att människor trivs och mår bra. Vi
arbetar även aktivt med att minimera negativa effekter av vår egen verksamhet och öka de
positiva och vi värnar vårt rykte som en ledare inom hållbarhet i vår bransch.
Våra övergripande mål
Vi ska vara en ledande aktör inom fyra områden:
Clients

Vi ska förbereda våra kunder
för framtiden genom att förstå
trender inom samhällsutveckling,
klimatförändringar, teknik och resurser
och återspegla dem i de råd och
lösningar vi levererar till våra kunder.
Expertise

Vi ska förse våra kunder med saklig
expertrådgivning inom hållbarhet,
energi, klimatförändringar och miljö
för att hjälpa våra kunder att förbättra
sin hållbarhetsprestanda, minska
kostnader, skapa värde och hantera
risker i sina organisationer.
Operational Excellence

Vi ska aktivt och kontinuerligt
förbättra vår egen miljömässiga och
sociala prestanda och stärka vår egna
organisation inom hållbarhet, och
genom detta – som ett globalt företag
– utgöra ett gott exempel för våra
medarbetare, våra intressenter och för
samhället i stort.
People & Culture

Vi ska tillhanda en miljö på
arbetsplatsen där våra medarbetare mår
bra och där de kan nå sin fulla potential
samt möjliggöra för våra medarbetare
att delta i meningsfulla aktiviteter i de
samhällen där vi verkar.

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 för våra intressenter.
Som pålitliga rådgivare till våra kunder, 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.
För att stärka vår kompetens, ska vi:
—— Nyttja de senaste innovationerna och forskningsrönen
för att möta de tuffa utmaningar världen står inför.
—— Nyttja att vi är ett globalt företag där våra
medarbetare kan ta del av och införa den senaste
kunskapen och lösningarna i våra uppdrag.
—— Se till att samtliga medarbetare har den kompetens
och de verktyg som krävs för att kunna erbjuda våra
kunder framtidens hållbara lösningar.
I vår strävan efter ständiga förbättringar i vår egen
verksamhet ska vi:
—— Mäta och styra utvecklingen av våra egna
miljömässiga och sociala aspekter samt förbättra dem
över tid.
—— Årligen redovisa våra framsteg och vår
hållbarhetsprestanda för våra intressenter.
För att stödja våra medarbetare och de samhällen där vi
verkar, ska vi:
—— Utveckla hälsosamma, säkra och hållbara
arbetsplatser som stöder kontinuerligt lärande och
karriärsutveckling.
—— Delta och vara 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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