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Hållbarhetspolicy 

Vi ska bli ledande aktör inom hållbart samhällsbyggande 

I vår position som samhällsaktör, projektutvecklare och totalentreprenör förpliktar vi oss till att ta ett helhetsansvar i linje 
med FNs hållbarhetsmål. Hållbar utveckling är en självklar del i vår verksamhet och något som driver vår utveckling framåt. 
Det uppnår vi genom följande: 
 
Våra byggprojekt är en del av framtidens samhällen och det är genom dessa vi har en möjlighet att vara med och skapa en 
hållbar framtid. Vår påverkan sträcker sig över hela vår värdekedja och genom hela livscykeln för våra projekt. SSEAs 
hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och även omfatta våra kunder, medarbetare och andra intressenter. 

De tre delarna av hållbar utveckling 

SSEA definierar hållbarhet i enlighet med Brundtlandkommissionen – En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För SSEAs verksamhet 
betyder det följande: 

• Miljömässig hållbarhet - handlar om att utveckla och bygga fastigheter på ett resurseffektivt sätt inom de planetära 
gränserna 

• Social hållbarhet - handlar om att bedriva vår verksamhet på ett sätt som värdesätter människors lika värde och 
sätter människans behov och välbefinnande i centrum 

• Ekonomisk hållbarhet - handlar om att säkra långsiktig ekonomisk tillväxt för verksamheten utan att det medför 
negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten 

 
Inom dessa områden har SSEA identifierat de viktigaste hållbarhetsaspekterna för vår verksamhet. Dessa utgör grunden till 
vårt hållbarhetsarbete och är följande: Säkra och trygga arbetsplatser, sund konkurrens, goda affärer, attraktiv arbetsgivare, 
och ansvarstagande för miljö- och klimatpåverkan över värdekedjan. 

Helhetsansvar  

SSEAs arbete för en hållbar utveckling sträcker sig utanför vår egen verksamhet genom ett aktivt arbete med att involvera 
våra samarbetspartners.  

SSEA är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, och vårt ledningssystem med denna hållbarhetspolicy 
definierar hur SSEA ska jobba aktivt för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I komplement till detta dokument har 
vi även en miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, kvalitetspolicy, etiska riktlinjer, samt policyers för jämställdhet och likabehandling, 
mobbing, och kränkande särbehandling, som tillsammans utgör SSEAs grund för arbete med hållbar utveckling. 
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