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CSR

Clarius AB har en klart uttalad policy när det gäller allt från val av leverantörer, material i 
produkter, kvalitet, tillverkningsprocess, transporter, miljöpåverkan till hantering av avfall. Vi 
vill verka för en hållbar utveckling och genom det kunna erbjuda våra kunder produkter som 
är tillverkade resurseffektivt och under goda arbetsförhållanden. Clarius AB arbetar aktivt 
med CSR (Corporate Social Responsibility).

Genom vårt medlemskap i CSR Västsverige får vi tillgång till modeller för hur vi kan bedriva 
vårt CSR arbete. CSR kan delas in i tre delar som behandlar olika områden, Miljöansvar, 
Socialt ansvar samt Reko arbetsplats. Under varje område finns olika så kallade utmaningar 
som man väljer ut beroende på vilken verksamhet man bedriver. Nedan hittar Ni i korta drag 
hur vårt CSR arbete ser ut. Allt redovisas på ”The Good Society”.

MILJÖANSVAR

Clarius försöker alltid maximera utrymmet i containrar och trailers och öka fyllnadsgraden 
vid hemtagning av produkter och på så vis minska vår miljöpåverkan. Vi försöker alltid att 
hitta närmaste transportvägen från leverantör till lager och till kund.

Clarius samarbetar med leverantörer som arbetar med LEAN produktion vilket innebär att all 
produktion sker mot beställning, inget produceras mot lager.

Samtliga produkter packas med så lite extra packmaterial som möjligt. Allt förpackningsma-
terial är av plast, kartong eller trä. Allt kan sorteras på återvinningscentral för återvinning.

Vi använder Grön el på vår arbetsplats.

SOCIALT ANSVAR

Vi upprättar uppförandekoder mot våra leverantörer. Uppförandekoderna (Code of Con-
duct), ställer bland annat krav på följande områden:

•Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
•Förbud mot barnarbete och tvångsarbete.
•Miljö och säkerhetsaspekter.
•Arbetstider.
•Kompensation.
•Rätten att engagera sig fackligt och rätten till kollektivavtal.

Vi väljer leverantörer med omsorg när det gäller arbetsmiljö. Vi arbetar nära och långsiktigt 
med våra leverantörer och jobbar kontinuerligt med förbättringar hos leverantörerna gäl-
lande arbetsmiljön (5S) i tillverkningsprocessen.

Alla leverantörer får skriva under en uppförandekod (Code of Conduct). För att säkerställa 
att leverantören lever upp till de högt ställda kraven görs kontinuerliga besök hos leverantö-
ren.

Vi engagerar oss i globala och lokala utvecklingsfrågor så som mänskliga rättigheter, fattig-
dom, segregation och hälsa.

Clarius tar starkt avstånd från korruption, dedrägerier, mutor,penningtvätt, slaveri och traf-
ficking.



REKO ARBETSPLATS

Clarius främjar fysisk och psykisk hälsa och jobbar förbyggande för att undvika arbetsplats-
platsrelaterad ohälsa i form av stress, utbrändhet och utmattning. Tillsammans vill vi upprätt-
hålla en god hälsa på arbetsplatsen.

Vi utbildar oss i CSR och engagerar för ett framgångsrikt CSR arbete.

Vi skapar möjligheter att lyfta fram åsikter och banar väg för goda värdegrunder. På Clarius 
råder frihet under ansvar.
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