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Mannheimer Swartling erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning i Sverige och runt om i
världen. Vi strävar efter att förstå våra klienters affärsmässiga utmaningar och samtidigt
använda vår juridiska spetskompetens för att hitta de bästa lösningarna. Som en av de första
advokatbyråerna i Norden undertecknade vi FN Global Compacts tio principer för mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Vi beaktar även de 17 globala målen för
hållbar utveckling inom de olika delarna av vårt strategiska hållbarhetsarbete.
Byrån ska, utifrån vårt verksamhetsområde och med beaktande av byråns krav på kvalitet,
service och sekretess, verka för en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.
Mannheimer Swartling ska vara ett gott föredöme i samhället och arbeta strukturerat för att
ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt klimatavtryck och förebygga
negativ miljöpåverkan från verksamheten. Lagar, förordningar och andra bindande krav ska
endast betraktas som minimikrav för Mannheimer Swartlings miljöarbete.
Byråns miljöpåverkan utgörs huvudsakligen av resor, inköp av varor och tjänster samt
energianvändning. Medvetenhet och kunskap om vår miljöpåverkan är en förutsättning för att
kunna bedriva ett systematiskt och framgångsrikt miljöarbete. Vi ska därför i vårt miljöarbete
fokusera på följande områden:
Resor
Vid vårt eget resande ansvarar vi för att resor i tjänsten sker på ett miljöanpassat, effektivt,
ekonomiskt och säkert sätt. Vi väljer i första hand att resa på sätt som inte påverkar klimatet,
miljön eller sociala förhållanden negativt.
Inköp av varor och tjänster
Vi väljer leverantörer som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet och kan bekräfta att de lever
upp till vår uppförandekod. Relevanta miljökrav ska vägas in vid varje enskilt inköp och
livscykelperspektivet ska beaktas. Vi väljer produkter och tekniska lösningar som ligger i
framkant ur hållbarhetssynpunkt och i möjligaste mån ska produkter vara miljömärkta.
Energianvändning
Vi ska optimera energiförbrukningen och använda oss av miljömärkt el i våra lokaler.
Kunskap
Vi ska kontinuerligt informera, utbilda och inspirera byråns medarbetare inom klimat- och
miljöområdet för att på så sätt öka medvetenhet, engagemang och kunskap om vår
miljöpåverkan.

