
 
 

1 

 

 

 

Miljöpolicy 

Antagen av Swedwatchs styrelse den 3 okt 2008. Reviderad den 17 nov 2010. 

 

 

Vi på Swedwatch vill i alla delar av vår verksamhet bidra till en hållbar utveckling. I vårt 

arbete syftar vi till att belysa eventuella miljöproblem som kan uppkomma i olika 

verksamheter och näringsgrenar. Vi vill att hela vår verksamhet ska genomsyras av 

miljömedvetenhet och att vi ständigt förbättrar vårt sätt att arbeta och att vi ska minimera 

vår egen negativa påverkan på miljön. Därför eftersträvar vi att göra de bästa miljövalen i vår 

dagliga verksamhet. Swedwatchs miljöpolicy innebär konkret följande: 

 

Samarbeten  

Swedwatch söker aktivt uppdrag där vi kan belysa miljöproblem som olika branscher för med 

sig. För att medverka till en hållbar utveckling vill vi inte bara visa på problemen, utan vi vill 

även ge rekommendationer som kan minska miljöpåverkan och även visa på goda exempel. 

Vi undviker samarbeten med leverantörer och potentiella uppdragsgivare som inte tar ett 

aktivt miljöansvar.  

 

Transporter 

Swedwatch eftersträvar att välja de mest miljöanpassade metoderna för persontransporter. 

Vi väljer kollektivtrafik framför taxi och bil. När taxi anlitas, väljer vi i första hand bolag med 

stor andel miljöbilar (som drivs med biogas eller etanol). Vid längre resor väljer vi i första 

hand tåg eller båt framför flyg i den mån det är möjligt. Vi väljer i första hand budföretag 

som enbart använder cyklister och miljöbilar.  

 

Energianvändning 

Swedwatch strävar hela tiden mot att minska energianvändningen på kontoret. Detta gör vi 

bland annat genom att köpa miljömärkt el, genom att datorskärmar och skrivare har 

automatisk avstängning, genom att använda lågenergilampor samt att kontorets belysning 

stängs av utanför kontorstid. Vid inköp av elkrävande utrustning väljer vi modeller med 

lägsta elförbrukning.  

 

Produktval  

Swedwatch väljer i första hand miljöanpassade och/eller ekologiskt anpassade produkter 

och tjänster. Vid inköp av förbrukningsvaror väljer vi produkter som är miljömärkta och 

rättvisemärkta när sådana finns att tillgå. 

 

Resursanvändning 

Swedwatch strävar efter att minska användningen av förbrukningsmaterial. Bland annat 

skickas dokumentation, offerter och fakturor i största möjliga omfattning elektroniskt.  
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Avfallshantering  

Swedwatch minimerar uppkomsten av avfall, exempelvis genom att inte använda 

engångsprodukter när återbrukbart material är praktiskt möjligt att använda. Vi källsorterar 

allt som är praktiskt möjligt. Kassetter till skrivare och kopiatorer returneras till företag som 

hanterar dessa på ett miljöriktigt sätt.  

 

Utbildning 

Swedwatchs direkta miljöarbete är huvudsakligen sådant att det endast kräver en kort 

introduktion för att alla medarbetare ska kunna delta. 

 

Spridning 

Miljöarbetet är en del av Swedwatchs identitet och därför uppmanar vi de som anlitar oss 

att aktivt efterfråga miljöpolicy från oss och andra företag i vår bransch. Vi delger vår 

miljöpolicy till våra leverantörer och efterfrågar dokumentation kring deras miljöarbete när 

så är påkallat.  

 

Uppföljning 

Swedwatchs miljöpolicy revideras kontinuerligt, med avsikt att minimera miljöpåverkan och 

löpande förbättra miljöarbetet. Samtliga anställda deltar i revideringen, som leds av 

organisationens kanslichef. 

 

Ansvarsfördelning  

Swedwatchs verksamhet har en övergripande miljöansvarig i kanslichefen, men miljöarbetet 

är allas ansvar. 

 

Leverantörer och externa konsulter 

Swedwatch strävar efter att samma värderingar som gäller i miljöpolicyn även ska gälla 

underleverantörer till föreningen, exempelvis frilansande konsulter, städ-, bud- och 

transportföretag, leverantörer av kontorsmaterial och IT etc. 


