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Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara kan bli 
bättre. Och med det sagt lämnar vi det negativa och fokuserar istället på det 
positiva.

Du har viljan att förändra världen. Vi har verktyget som gör det möjligt.
ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Den 

bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet 
socialt ansvarstagande och fler än 90 länder världen över har redan accepterat den. 

Enkelt uttryckt kan man säga att ISO 26000 beskriver vad företag och 
organisationer kan göra för att skapa en hållbar framtid. Och till skillnad från 
FN:s manifest Global Compact är ISO 26000 betydligt mer konkret och 
vägledande.

Till skillnad från många andra standarder leder den dock inte till någon 
certifiering. Den ska snarare ses som en slags universell GPS som vägleder dig 
i olika frågor, till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan.

Och eftersom vi alla vill åt samma håll, varför inte ta samma resväg? 

Så hur VOrE DET Om 
NåGON PraTaDE 
löSNINGar ISTällET? 



låt oss säga att ert företag tillverkar skor. rejäla, snygga och prisvärda skor  
av hög kvalitet. Det vet alla. Från ledning och medarbetare till partners och 
konsumenter.

men vet alla att ni i själva verket gör så mycket mer än bara skor?
att ni arbetar aktivt för att eliminera barnarbete hos underleverantörer. att 

ni inte diskriminerar potentiella medarbetare på grund av sexuell läggning. 
att ni källsorterar på kontoret, köper utsläppsrätter och planterar träd i den 
brasilianska regnskogen. att ni varje dag gör små och stora medvetna beslut 
som gör världen lite bättre. 

För dagens konsumenter är den vetskapen lika viktig som att själva produk-
ten håller vad den lovar. Och detsamma gäller framtida medarbetare. I valet 
mellan två likvärdiga arbetsgivare är det inte alla som väljer utifrån tjockleken 
på den senaste årsredovisningen. 

likväl handlar nästa månads annonskampanj om ett par 41:or i skinn…

BEräTTa GärNa  
VaD NI Gör. 

mEN Glöm INTE 
BOrT aTT BEräTTa 
VaD NI Gör.
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Då är DET Tur aTT DET FINNS SIFFrOr OCkSå. 
I september 2010 genomförde vi en marknadsundersökning. 1005 respondenter 
(495 kvinnor, 510 män) tillfrågades och det här är några av svaren vi fick. Det 
är ingen tvekan om att socialt ansvarstagande lönar sig ur ett ekonomiskt 
perspektiv, både över tid och på kort sikt. 

ATTRAHERA BRA MEDARBETARE
70 % vill att deras arbetsgivare ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande.
71 % skulle vara stolta över att arbeta på ett företag som aktivt tar sitt sociala 
ansvar.

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING
49 % tycker att det är ganska eller mycket viktigt att göra medvetna köp/val 
som främjar samhället och miljön.
49 % är mer benägna att rekommendera ett företag som arbetar aktivt med 
socialt ansvarstagande.

STÄRK DITT VARUMÄRKE
44 % tycker att det är ganska eller mycket viktigt att ett företag arbetar 
med socialt ansvarstagande.
63 % tycker inte att företagen kommunicerar sitt sociala ansvarstagande till-
räckligt tydligt.

Det finns också en rad exempel på socialt ansvarstagande som inte kan mätas 
i kronor och ören. Vad är till exempel en utebliven miljöskandal värd? Sett ur 
ett riskhanteringsperspektiv är förmodligen ISO 26000 den bästa försäkring 
du kan ha.
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TaNkar FråN 
VErklIGhETEN 

INTErVju 
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Hur arbetar ni i dag med socialt ansvarstagande?
För oss på Världsnaturfonden omfattar socialt ansvarstagande både den 
egna verksamheten och vår relation till omvärlden. Vi arbetar idag med ett 
ledningssystem som bland annat omfattar miljö, etik, antikorruption, arbets
miljö och arbetsrätt. Vi har tagit intryck av diskussionerna och utkasten inför 
standarden iSo 26000 när vi diskuterat prioriteringsområden. 

Vårt övergripande mål är att arbeta för en samhällsutveckling som gör att 
vi kan leva på en planet. det är ett ambitiöst mål och för att nå det samarbetar 
vi med andra organisationer och företag. Vi är tydliga med miljökrav när det 
gäller våra samarbetspartners och leverantörer. Vårt bidrag till en hållbar 
utveckling är påverkansarbete både gentemot beslutsfattare inom politik 
och näringsliv och konsumenter. målet är att ta fram lösningar baserade på 
vetenskaplig grund för de mest akuta miljöhoten och bidra till att förändra 
den globala marknaden i rätt riktning. 

Förutom att kommunicera vårt arbete genom kampanjer, media, tryckt 
material och hemsida producerar vi varje år en årsredovisning och verksamhets
rapport. Vi följer Friis (branschorgan för etisk insamling) kvalitetskod när 
det gäller insamling. WWF arbetar också med uppföljningar och revisioner 
för att kontrollera att insamlade pengar används effektivt och går till rätt 
ändamål.

Vilka positiva effekter har ni märkt av?
en kunskapsorganisation som WWF är helt beroende av sina medarbetare. 
en av de mest positiva effekterna av socialt ansvarstagande är att kompetenta 
medarbetare väljer oss som arbetsgivare. 

Våra samarbetspartners ser det som en självklarhet att vi ska vara socialt 
ansvarstagande och bidra till samhällsmålen på ett strukturerat sätt. Som 
insamlingsstiftelse märker vi ett ökat förtroende genom att fler vill samarbeta 
med oss och stödja vår verksamhet genom finansiering, kommunikation och 
gemensamma miljöprojekt. det tolkar vi som en positiv effekt av att vår 
ambition att vara en lösningsorienterade dialogpartner. 

ett framtida hållbart samhälle kommer att gynna de mest hållbara  
organisationerna och företagen. Vi vill vara en av de organisationerna.

Staffan Söderberg, Director Corporate Partnerships, 
Världsnaturfonden WWF

Staffan Söderberg
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Hur arbetar ni i dag med socialt ansvarstagande?
i Stockholms läns landsting gör vi mycket som är relaterat till socialt ansvars
tagande. Förutom det självklara som de flesta offentliga organisationer gör 
(samhällsansvaret i vår kärnverksamhet, personalpolitiken, tillgänglighets
anpassning osv) så finns två saker som utmärker oss. 

dels bedriver vi ett utvecklingsinriktat miljöarbete med den uttalade 
målsättning att vara banbrytande och nå resultat som andra kan ha nytta av. 

dessutom har vi en uppförandekod för socialt ansvarstagande för våra 
leverantörer, baserat på de mest grundläggandekraven som även finns i 
iSo 26000 och vi bedriver ett kontinuerligt arbete för att följa upp vad 
leverantörerna faktiskt gör. detta arbete har sedan årskiftet utvidgats till att 
omfatta alla Sveriges landsting som valt att delta för att vi gemensamt ska 
driva uppföljningen. 

Vilka positiva effekter har ni märkt av? 
medarbetarna är stolta över landstingets miljöarbete, våra leverantörer tar 
våra krav på allvar, liknande organisationer i samhället samarbetar gärna 
med oss och det vi gör får ofta genomslag i samhället. Vi har bland annat 
fått upp frågorna om läkemedel och miljö på agendan och även installerat 
en pilotanläggning för att rena lustgas på ett sjukhus, startat ett nationellt 
samarbetsforum för lustgas  vilket lett till att flera sjukhus i Sverige nu 
har lustgasrening och två nya svenska företag startats inom området. 

i upphandlingar ser vi tydligt att de krav vi ställer på de produkter vi 
upphandlar innebär förbättringar hos våra leverantörer. bland annat visar 
uppföljningar att problem som tidigare funnits har åtgärdats och situationen 
för de anställda har förbättrats. de rutiner som våra leverantörer har för att 
se till att kraven i vår uppförandekod följs förbättras från år till år och våra 
leverantörers kunskap ökar. På sikt är vår ambition givetvis att alla våra 
leverantörer ska ha ett arbete runt socialt ansvarstagande som leder till att 
arbetsvillkor och förhållanden i produktionen förbättras. 

när vi presenterar arbetet för landstingets anställda (exempelvis på sjukhus) 
möts vi alltid av ett engagemang och förståelse för de krav vi ställer på våra 
leverantörer och de produkter de levererar. läkarförbundet är mycket positiva 
till arbetet och ingår i projektets referensgrupp. 

Anna Linusson

Anna Linusson, Head of Environmental Department 
Stockholms läns landsting
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