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Företagens sociala ansvar och arbetsmiljön

Företagens sociala ansvar är en inspirerande och strategiskt viktig 
utveckling och prioriteras i allt högre grad i företag av olika storlek 
och slag. Arbetsmiljön är en viktig del av det sociala ansvarstagandet 
och detta ställer företagsledare och sakkunniga på arbets-
miljöområdet inför en rad olika möjligheter och utmaningar.

Detta faktablad förklarar vad företagens sociala ansvar innebär och 
hur det hänför sig till arbetsmiljöfrågorna, samt ger viss grundläg-
gande vägledning om hur de kan integreras på ett framgångsrikt sätt.

Vad innebär företagens sociala ansvar?

Företagens sociala ansvar innebär att ”företagen på frivillig 
grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 
verksamhet och i sin samverkan med intressenterna” (1).

Begreppet företagens sociala ansvar innebär att gå längre än 
vad som krävs för att uppfylla de rättsliga kraven, genom att 
investera ”mer” i humankapital, miljö och relationer med 
intressenter. Det är ett frivilligt instrument, men måste införas på 
ett trovärdigt sätt så att det skapar tillit hos intressenterna.

Varför är företagens sociala ansvar så viktigt?

✓  Kunderna påverkas av det rykte ett företag har på det sociala 
och miljömässiga området.

✓  På arbetsmarknaden råder konkurrens och duktiga anställda 
vill arbeta och stanna kvar i företag som bryr sig om dem.

✓  Det sociala resultatet påverkar i allt högre grad investerarnas 
beslut, allteftersom den etiska investeringsmarknaden växer 
allt snabbare.

✓  Företagens sociala ansvar möjliggör en strategisk hantering 
av interna och externa risker på såväl det sociala som det 
miljömässiga området.

✓  De befintliga socialt ansvarsfulla åtgärderna blir mer synliga 
och förmedlas på ett bättre sätt.

✓  Det sociala och miljömässiga ansvaret har visat sig minska 
driftskostnaderna.

Hur passar arbetsmiljön in i företagens sociala ansvar?

Företagens sociala ansvar är ett frivilligt initiativ som alltid måste 
inriktas på mål och åtgärder som ligger klart över de miniminivåer 

för arbetarskydd som är fastställda i EU-lagstiftningen och den 
nationella lagstiftningen. Företagen bör ta socialt ansvarsfulla 
initiativ, eftersom det ligger i deras intresse på lång sikt.

Med fokus på företagens intressenter omfattar det sociala 
ansvarstagandet både de interna behoven hos de anställda och 
de externa behoven i samhället. Ur arbetsmiljösynpunkt betyder 
detta att man både sörjer för arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
utöver de rättsliga kraven och tar hänsyn till extern inverkan, t.ex. 
användning av arbetsmiljön som ett kriterium i valet av 
underleverantör eller i marknadsföringen.

Det är troligt att företagens sociala ansvar sammanför 
arbetsmiljöfrågorna med andra viktiga frågor, bl.a.

✓  personalfrågor,
✓  balansen mellan arbete och privatliv,
✓  andra grundläggande rättigheter på arbetet,
✓  miljöfrågor,
✓  allmän säkerhet och hälsa (däribland produktsäkerhet),
✓  lönsamhet och produktivitet.

Företagens sociala ansvar ger företagen en möjlighet att öka sitt 
engagemang på arbetsmiljöområdet. Man behöver emellertid 
gå försiktigt fram, ta hänsyn till befintliga arbetsmiljöresultat och 
undvika de fallgropar som kan uppstå till följd av ytterligare en 
prioritet för ledningen.
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Människorna – Planeten – Vinsten. Ökande globalisering, 
större miljömässig och social medvetenhet och effektivare 
kommunikation har gett ny stimulans åt begreppet 
företagens ansvar utöver det rent rättsliga eller vinstrelaterade 
ansvaret. Nu behöver man se företagen agera ansvarsfullt 
mot ”människorna, planeten och vinsten”.

(1)  Grönbok (2001): ”Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar”.

Tio råd för integrering av arbetsmiljön och företagens sociala ansvar

1. Bygga på befintliga åtgärder

Företag som engagerar sig i en strategi för ett socialt 
ansvarstagande behöver se sina resultat på arbetsmiljöområdet 
som en viktig och positiv hörnsten i företagens sociala ansvar. 
Undersök därför de åtgärder och initiativ som redan vidtagits 
(t.ex. företags-/varumärkesvärderingar) och använd dem som 
bas för nya och innovativa idéer. Tänk på att koppla 
arbetsmiljöfrågorna till olika områden, som t.ex. personal, 
marknadsföring osv. Överväg att göra den interna 
kommunikationen (t.ex. av arbetsmiljöresultaten) öppnare, så att 
den får en bredare målgrupp (se tips nr 10 om rapportering).
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PlanetenArbetsmiljön
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Var finns mer information?

Företagens sociala ansvar och arbetsmiljön – Rapport från 
arbetsmiljöbyrån 2004

Corporate social responsibility and work health – Arbetsmiljöbyråns 
Forum-serie 2001

http://europe.osha.eu.int/topics/csr/, Arbetsmiljöbyråns webbplats 
om företagens sociala ansvar

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_
index.htm, Europeiska kommissionens webbplats om företagens 
sociala ansvar

2. Lära av andra

Åtgärder inom ramen för socialt ansvarstagande har vidtagits av 
företag av alla slag och storlekar och det finns normalt en stor 
mängd information att tillgå kostnadsfritt på Internet eller i 
rapporter som offentliggjorts. Ta direktkontakt med företag för 
att få mer information, t.ex. om genomförande eller eventuella 
svårigheter – de kommer troligen att bli glada att kunna hjälpa 
till! Arbetsmiljönätverken är värdefulla informationskällor, liksom 
yrkes- eller branschorgan, arbetsgivarorganisationer, fack- 
föreningar, icke-statliga organisationer eller lokala med- 
borgargrupper. Överväg engagemang i något av de många pro- 
grammen för etisk handel eller höjande av medvetenheten som 
finns på nationell och internationell nivå.

3. Fastställa strategiska mål

Företagens sociala ansvar kan ses som en ny ram som kan 
användas för att placera arbetsmiljöfrågorna mer strategiskt 
inom en organisation. Arbetsmiljömålen på lång sikt kan 
knytas till andra strategiska sociala mål, miljömålen eller den 
hållbara utvecklingen, på så sätt att dubbelarbete och 
obalans mellan åtgärderna undviks. Klara kopplingar är bl.a. 
frågorna rörande psykisk hälsa och det nära sambandet 
mellan modern personalpolitik och personaltillfredsställelse. 
Kom ihåg att förmedla målen till intressenterna, i synnerhet 
de anställda, och engagera dem i utformningsarbetet.

4. Identifiera och engagera berörda intressenter

Att lyssna till intressenterna är grundläggande för företagets 
sociala ansvar. Var därför noga med att identifiera dem som är 
viktigast, bl.a. de anställda, kunder, aktieägare, regering, icke-
statliga organisationer, konsumenter eller samhället. De 
sakkunniga på arbetsmiljöområdet har en viktig roll, eftersom de 
bättre än de flesta känner till hur viktigt det är att vinna de 
anställdas förtroende och att engagera dem i strategiska initiativ. 
Vissa företag engagerar redan det lokala samhället i hälsofrågorna, 
i synnerhet när det gäller säkerhetsrelaterade frågor, och detta ger 
återigen en möjlighet att kombinera och bygga på erfarenheter.

5. Balans mellan människorna, planeten och vinsten

Företagens sociala ansvar innebär att sociala (människorna), 
miljömässiga (planeten) och ekonomiska (vinsten) hänsyn tas 
med i affärsverksamheten och i kommunikationen med 
intressenterna. Arbetsmiljön, som en faktor för de anställdas 
välbefinnande, är en naturlig del av den mänskliga aspekten 
av det sociala ansvarstagandet. De anställdas och deras 
familjers uppfattning om säkerhet är av stor betydelse för ett 
företag, och det är viktigt att känna och lyssna till sina 
anställda. Detta är frågor som berör det personliga livet och 
bör inte tonas ned i en policy för socialt ansvarstagande i 
jämförelse med de frågor som eventuellt har högre profil, 
som t.ex. etisk handel eller miljöprestationer.

6. Balansera externa och interna aspekter av företagens sociala ansvar

Ibland betraktas arbetsmiljön endast som en intern fråga. De 
externa aspekterna på arbetsmiljön är emellertid förknippade 
med frågor som rör det sociala ansvarstagandet, som t.ex. inverkan 
av affärspartners verksamhet längs med leverantörskedjan. Detta 

innebär att man bör säkerställa att riskerna inte flyttas ut från 
företaget genom att man anlitar andra organisationer. De 
grundläggande värderingarna behöver utvecklas på ett öppet 
sätt och tillämpas konsekvent både internt och externt.

7. Genomförande: stå vid sitt ord

Det är lätt att tappa trovärdigheten och därför bör företagsledarna 
följa rådet att inte ta till sig värderingar som inte stöds eller göra 
åtaganden som inte uppfylls eller bara tillämpas externt. Behovet 
av engagemang från högsta ledningens sida är ett bekant 
budskap från sakkunniga i arbetsmiljöfrågor och är lika relevant 
för företagens sociala ansvar och arbetsmiljön. Utvecklingen av 
initiativ för socialt ansvarstagande innebär en möjlighet att ge 
arbetsmiljön ökad strategisk betydelse.

8. Finna nya vägar

Det är viktigt att införliva arbetsmiljöfrågorna i företagskulturen 
och därför är ofta arbetsmiljöåtgärderna väl inarbetade i den 
regelbundna verksamheten. Företagens sociala ansvar ger 
möjlighet att införa en rad olika, kompletterande initiativ och 
därigenom undvika att arbetsmiljön betraktas som förut- 
sägbar. Försök vara innovativ och var inte rädd för att göra 
moraliska uttalanden – ibland kan de påverka människors 
uppförande bättre än rationella argument!

9. Lärande och utveckling inom organisationen

Företagens sociala ansvar är inte något som ”snabbt kan 
klaras av”, eftersom det tar tid att utveckla nya värderingar och 
ändra företagskulturen. Detta innebär att det sociala ansvaret 
behöver införlivas i alla strategier och riskhanteringsförfaran-
den. Att ge de anställda information om vad företagens 
sociala ansvar innebär och hur de kan medverka främjar inte 
enbart deras känsla av delaktighet, utan resulterar också i att 
de ger en positiv bild av företaget utåt.

10. Rapportering

Rapportering och extern kommunikation är en viktig del av 
företagens sociala ansvar och är inte enbart begränsad till de 
största multinationella företagen eller företag med verksamhet 
inom kontroversiella områden. Trovärdigheten är av stor betydelse 
för att undvika anklagelser om att enbart ge sken av att måna om 
en ”grön profil”, och detta innebär att vara tydlig och ärlig. Undvik 
jargonger, fokusera på målgruppen och använd om nödvändigt 
riktad kommunikation till de olika intressenterna.


