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Policy för ansvarsfullt företagande 
Corporate Social Responsibility (CSR) 

 
Genom ett ansvarsfullt företagande vill Sven Jinert AB vara ett föredöme i branschen och arbeta för 
att försöka förbättra situationen för alla som berörs direkt eller indirekt av det arbete som vi utför. 
Sven Jinert AB ska vara ett företag som tar vårt samhällsansvar nationellt, såväl som internationellt.  
 
Vår tillväxt bygger på att erbjuda tjänster som bidrar till en positiv samhällsutveckling som är 
miljömässigt, socialt, etiskt och ekonomiskt hållbar – för flera generationer.  
Vi ska erbjuda tjänster som är utförda under goda arbetsförhållanden för våra anställda.  
 
Ekonomi 
Genom att bedriva en lönsam och effektiv verksamhet skapas utrymme för att långsiktigt kunna 
använda mer tid och resurser på att bedriva ett socialt, etiskt -och miljömässigt ansvarstagande 
utöver vad lagar, föreskrifter och andra tillämpliga krav påbjuder. 
 
Miljö 
Vi ska bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt och verka för att minimera användningen av 
miljöpåverkande ämnen som kan ha en negativ inverkan på miljö eller människor. 
Vi ska i största mån använda oss av miljö -och allergivänliga alternativ och tillämpa ett 
livscykelperspektiv vid val av produkter och/eller tjänster.  
 
Socialt 
För att kunna skapa långsiktiga relationer och verka nära våra kunder och/eller intressenter i deras 
närmiljö, anser vi att det är viktigt att man respekterar alla människor oberoende av könstillhörighet, 
etniskt och nationellt ursprung, religiös uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  
 
Etiskt 
Vi tror att alla, oavsett var i världen man bor, ska ges möjligheten att försörja sig själv och sin familj 
under drägliga arbetsförhållanden och att barnarbete inte hör hemma i en rättvis värld. 
Vi ska därför, i den mån vi kan, arbeta för att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena                       
hos våra utländska leverantörer.   
 

För att veta mer om hur vi jobbar med ansvarsfullt företagande, vänligen se Code of Conduct. 

Anställda på Sven Jinert AB ska ha god kännedom om, och agera i enlighet med denna policy1.  
 

Björn Jinert 
Hässleholm 2020-06-03 

 

 
1 Denna policy för ansvarsfullt företagande ska samverka med organisationens övriga policydokument.  
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