
 

HÅLLBARHET – Så ser vi på hållbarhet… 

Vi vill alltid föregå med gott exempel och för att kunna göra det måste vi förstå och 
veta våra kunders och andra intressenters behov inom hållbarhet. Vår organisation 
måste också förstå och leva efter det vi förespråkar. För att utvecklas måste vi 
ständigt lyssna på våra kunder och intressenter vad som händer inom området. Rätt 
kompetens är viktigt för oss och därför utbildar vi oss ständigt för att leva upp till 
våra mål. 

I alla projekt skall vi erbjuda kunden det bästa valet utifrån ekologiska och social 
värden. För att visa att vi tar dessa frågor på allvar så certifierar vi vår verksamhet 
inom miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar även enligt standarder för socialt 
ansvarstagande och mutor. 

Vårt hållbarhetsarbete har utvecklats under de senaste åren och nu tar vi sikte på 
att bli ännu bättre. Detta gör vi genom en satsning där vi inom bolaget skapar ett 
systematiskt arbete för vårt gemensamma sätt att se på hållbarhet. Ta gärna del av 
vårt arbete och följ med på resan. 

Vi arbetar säkert och långsiktigt 
Viktigast är att alla ska komma hem från arbetet utan skador och haft en bra dag. 
Detta tillsammans med kvalitet och ständiga förbättringar ger enligt oss hållbar 
utveckling. Via vårt värdeskapande och kundfokus optimeras resursanvändandet, 
vilket gynnar alla. 
 
Genom engagemang och utvecklade arbetsmetoder skall vi leverera produkter och 
tjänster som uppfyller våra kunders krav, mål och förväntningar. Vi ska sträva efter 
att ständigt bli bättre och driva både det interna och det externa kvalitetsarbetet 
framåt genom att uppfylla de krav som ställs på oss från samhälle, kunder och vårt 
verksamhetssystem. 
 
I dagsläget är vi certifierade enligt ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO45000  
(arbetsmiljö). Vi siktar nu på att erhålla ytterligare certifikat och godkännanden inom 
olika områden gällande hållbarhet.  

 

Ekologisk hållbarhet 

Vi skall främja ett hållbart samhälle genom att leva som vi lär och råda våra kunder 
till bra val. 

• Val av rätt material som uppfyller alla krav, tex REACH, RoHS och PoP. 

• Främja miljövänliga transporter och resande. 

• Klimatkompensera våra resor. 

• Energieffektiva produkter; både som färdig produkt och under tillverkning. 

• Minimera, återanvända och sortera avfall. 

• Utbilda våra kunder och oss själva inom området. 

 



 

Social hållbarhet 

Vi skall främja ett hållbart samhälle genom att leva som vi lär och råda våra kunder 
till bra val. 

• Våra medarbetare skall må bra på jobbet och fritiden och även ha en god 
hälsa. 

• Vi skall ha en trygg och utvecklande arbetsplats där kompetensutveckling 
främjas och där vi erbjuder marknadsmässiga anställningsvillkor. 

• Kontroll och styrning av våra leverantörer för att utesluta korruption och 
brott mot mänskliga rättigheter.  

• Hjälpa till med integration och inkludering för ett sammanhållet samhälle 
och att tillgodose alla människors olika typer av behov. 

• Utbilda våra kunder och oss själva inom området. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Vi skall främja ett hållbart samhälle genom att leva som vi lär och råda våra kunder 
till bra val. 

• Vi skall utveckla och skapa möjligheter att integrera olika typer av digitala 
system. 

• Våra resurser i form av utrymmen, produkter, maskiner och personal skall 
delas så effektivt som möjligt för att minska klimatpåverkan och minskade 
investeringskostnader. 

• Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och 
leverantörer. 
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