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Socialt och Miljömässigt ansvarstagande / CSR. 
 

Företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande blir allt tydligare och viktigare. 

Corporate Social Responsibility (CSR) avser företagens frivilliga insatser för att integrera sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet.  

Enligt EU-kommissionen innebär begreppet: "ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna." 

 

För ROFAB ska dessa frågor ingå som en integrerad och naturlig del i den vardagliga verksamheten, på 

samma sätt som systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

Vi ställer oss bakom och ska arbeta i enlighet med de 10 principerna i FN: s Global Compact : 

 

Mänskliga rättigheter 
Princip 1 : Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter,  

                  och 

Princip 2 : se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

Arbetskraft 
Princip 3 : Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till 

              kollektiva förhandlingar; 

Princip 4 : avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

Princip 5 : faktiskt avskaffande av barnarbete; och 

Princip 6 : avskaffande av diskriminering vid anställning och sysselsättning. 

Miljö 
Princip 7 : Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 

Princip 8 : ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

Princip 9 : uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  

Anti-korruption 
Princip 10 : Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning. 

 

 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
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Vi ställer oss även bakom FN:s Globala målen, som innehåller följande 17 punkter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   

                                   

            

Vi och våra samarbetspartners skall följa EU:s och OECD: lagar och riktlinjer gällande 

konfliktmineraler. 

 

Vi tycker att ett bra förhållningssätt är: 

Behandla andra som du själv vill bli behandlad. 
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Exempel på några praktiska konsekvenser det får i vårt dagliga arbete: 

 

 

Bevaka och hålla oss uppdaterade på aktuell lagstiftning 

 

Sortera avfall. 

 

Anslutna till FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen 

 

Inkommande emballage återanvänds till 90 % vid våra utleveranser 

 

Vi använder FSC-certifierat papper 

 

Vi använder digital teknik för att minimera utskick med traditionell post 

 

Kontinuerlig översyn av våra lokaler gällande energibehov 

(ventilationsanläggning, värmeåtervinning, uppvärmning, mm) 

 

Vår El produceras till 100 % från förnybara energikällor. 

 

Våra fordon skall servas regelbundet och hållas i bra skick. 

 

 

 

 

 

 

 


