
   

 

 

 

 

 

 

   
  

    
 

 

VÅRT KONCEPT
FÖR EN HÅLLBAR
FRAMTID

–



Vissa kallar det för Corporate Social Responsibility 
(CSR) andra för hållbarhet. Orden spelar förstås 
egentligen ingen roll. Vad det handlar om är att man 
som företag tar ansvar för det man säljer - oavsett 
om man tillverkar själv eller har leverantörer. Det 
gäller allt från att arbetsförhållanden i fabrikerna är 
ok till att man arbetar för en bättre miljö och att det 
inte förekommer barnarbete.
Eftersom synen på dessa frågor är olika runt om i 
världen är det självklart inget enkelt arbete. Det 
finns alltid saker som kan bli bättre - överallt. Men vi 
måste börja någonstans, det spelar ingen roll hur 
stort eller litet företag man har, alla kan alltid göra 
något. Här är vårt arbete för en bättre och mer 
hållbar framtid.

CSR ELLER HÅLLBARHET?



Ibland kan ett alltför lågt pris betyda att de 
som har tillverkat produkten har fått betala 
ett högt pris i form av dåliga arbetsförhåll-
anden, åsidosättande av miljö och kanske 
till och med barnarbete.
Det priset är vi inte beredda att betala.

ETT LÅGT PRIS HAR OCKSÅ ETT PRIS



Vi arbetar enbart med leverantörer som är godkända enligt EU:s reglemente gällande 
anställningsvillkor, arbetsmiljö m.m. Vi är tydliga mot våra leverantörer redan i uppstarten 
av ett samarbete så att de följer våra riktlinjer inom såväl miljö som kvalitet i den 
utsträckning det är möjligt.
Vi skickar ut en blankett med frågor som vi sedan internt berömmer och poängsätter utefter 
leverantörens svar. Frågorna handlar om livscykelperspektiv, miljöhantering, kvalitets-
säkring samt förmåga att kunna leverera.
Vi ifrågasätter även om de källsorterar och om de själva gör bedömningar på deras lever-
antörer. För att styrka deras svar krävs bifogande av eventuella certifikat, diplom och 
policys.
Vi tar stickprover på våra leverantörer och deras produkter och vi besöker även de fabriker 
våra produkter tillverkas i. Vid dessa besök kontrolleras bland annat arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö, ålder samt könsfördelning.

VÅRT ANSVAR - SÅ HÄR ARBETAR VI



Vi använder oss av elbolaget “Nordic Green Energy” som innebär att vi endast förbrukar el 
som kommer från förnybara källor.
Vi klimatkompenserar genom att vi använder DHL som speditör på allt gods som skickas då 
DHL hela tiden jobbar med att minska den negativa miljöpåverkan genom att använda 
förnyelsebart bränsle och kör endast på 100% fossilfritt bränsle.
Vid inköp samt förbrukning ser vi alltid över miljökonsekvensen ur ett livscykelperspektiv.
Vi har gjort förbättringar i våra interna processer för att exempelvis minska våra utskick 
genom att få kunderna att samla sina inköp, eller att vi samlar deras order och skickar dessa 
en dag i veckan istället för en gång om dagen.
Vi förespråkar alltid e-postfakturor för att minska hanteringen av brevfakturor, detta är även 
ett av våra miljömål.
I de fall där det förekommer produkter som svarar mot o�ciella miljömärkningar, såsom 
Svanen, Bra miljöval, FSC, Oeko-tex standard 100, EU blomman m.fl. erbjuder vi våra 
kunder dessa i första hand.
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KONTORAB OCH MILJÖN



Som vän-företag till Barncancerfonden tar vi ett socialt ansvar 
och stödjer Barncancerfondens mål.

Vi är vän-företag sedan 2016 och kommer att fortsätta vara det


