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Sammanfattning 

I takt med globalisering och samhällstrender har det blivit allt viktigare för företagen att 

ta ett bredare ansvar för sitt agerande. Corporate Social Responsibility (CSR) innefattar 

ekonomiskt, legalt, etiskt samt filantropiskt ansvar och innebär för företagen ett arbete 

som bygger på lagar, egna initiativ och intressenters förväntningar. Att vara bra på 

något är också att vara bra på att förmedla det, att kunna kommunicera sitt CSR-arbete. 

Ämnen som transparens, strategi och förmåga att skicka rätt information genom rätt 

medium till rätt mottagare är vitala.  

Rapportens avsikt är att beskriva och skapa förståelse för hur ett detaljhandelsföretag 

kommunicerar sitt CSR-arbete på ett fördelaktigt sätt. För att åstadkomma detta har 

teori kring CSR, intressenter och strategier för att kommunicera CSR studerats. Därefter 

har företaget Clas Ohlson studerats genom kvalitativa intervjuer av till företaget egen 

medarbetare (informationschef) samt av en leverantör (anonymiserad). Insamlad empiri 

har sedan återkopplats till teoriunderlag varpå analys genomförts och slutsatser dragits.  

Slutsatserna pekar på att Clas Ohlson har en god kommunikation till leverantörer och 

konsumenter men att potential till förbättringar finns. I dessa förbättringsområden 

bedöms en ökad tvåvägskommunikation med anknytning till intressentresponsstrategin 

vara centralt. Vidare ges konkreta förslag på CSR-kanaler som kan öka företagets 

filantropiska ansvarstagande och som stimulerar leverantörers intresse för hållbarhet 

och CSR-frågor. Med det engagemang som verkar finnas inom Clas Ohlsons CSR-

forum ser vi på kort och lång sikt god potential för ökade satsningar inom ett flertal 

segment. 

Nyckelord: Corporate social responsibility, kommunikation, strategi, transparens 
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Abstract 

As globalization and society trends grow, it has become more important for companies 

to take a broader responsibility for their actions. Corporate social responsibility (CSR) 

comprises economic, legal, ethical and philanthropic responsibilities and means that the 

companies have to work after laws, own initiative and stakeholder expectations. Being 

good at something is to be good at communicating it, to communicate CSR. Subjects 

such as transparency, strategy and being able to send right information through the right 

medium that ends up at the right recipient is vital. 

This report is meant to describe and create an understanding about how a retail company 

communicate their CSR-work in a successfully way. To accomplish this, the theories on 

CSR, stakeholders and strategies for communicating CSR have been studied. After that 

the company Clas Ohlson has been studied through qualitative interviews with an 

employee (communications manager) and a supplier (anonymous). Collected empirical 

data has later been reconnected with the theory basis and conclusions have been drawn.  

The conclusions point that Clas Ohlson has a good communication with their suppliers 

and consumers, but there is a potential to become better. In these areas of improvement 

is considered that a greater two-way communication relating to stakeholder response 

strategy is central. Further concrete suggestions on CSR-channels that can lead to a rise 

in their philanthropic responsibility and stimulate suppliers interest for sustainability 

and questions around CSR is given. The CSR-forum of Clas Ohlson show good 

engagement and in both short- and long-term it appears to be good potential for 

increased effort in several segments. 

Keywords: Corporate social responsibility, communication, strategy, transparency  
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Förord 

Vi vill tacka Clas Ohlson samt medverkande leverantör för välviljan att ställa upp i vår 

studie. Vi vill särskilt tacka John Womack, informationschef på Clas Ohlson, samt 

leverantörens representant.  

Vi vill även framföra vår tacksamhet till vår handledare Charlotta Linse (KTH) som har 

bidragit med konstruktiv kritik genom hela processen. Hennes tips, idéer och kritiska 

motfrågor har varit till stor hjälp vid arbetet. 

 

Stockholm, 4:e Maj, 2012 

Mattias Söderberg & Niklas Nordin 
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Terminologi 

CSR - Corporate Social Responsibility, på svenska; företagens samhällsansvar. 

CSR-forum - Grupp hos Clas Ohlson som behandlar CSR-frågor. Forumet fattar beslut 

om samt följer upp mål, strategier och aktiviteter för koncernens hållbarhetsarbete. 

Intressent - En person, organisation eller annan sammanslutning med intresse i 

företaget. Företaget och intressenten har vanligtvis ömsesidigt intresse av varandra. 

Mediebrus - Störning som kan uppkomma vid transport av information mellan sändare 

och mottagare. 

NGO - Engelsk förkortning för Non-Governmental Organization, på svenska; icke-

statlig organisation. 

N.N. - I studien intervjuad person hos leverantören. Har ersatts med N.N. i syfte att 

denna skall hållas anonym. N.N. är förkortning av latinets Nomen Nescio. 

Transparens - I fall av CSR en tydlighet och öppenhet med sitt CSR-arbete för att 

undvika missförstånd samt skapa trovärdighet. 

Tvåvägskommunikation - Kommunikation mellan företag och intressent. Parterna 

behöver inte nödvändigtvis ta hänsyn till motpartens åsikter för att det skall räknas som 

detta. 

X - I studien intervjuad leverantör. Har ersatts med X i syfte att denna skall hållas 

anonym. 
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1. Inledning 

Kapitlet ger en bakgrund till ämnet varpå arbetets syfte, problemformulering, 

avgränsningar samt disposition klargörs. 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innefattar tankar kring företagets 

sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Att samla dessa aspekter och att vara bra 

på dem har i takt med globalisering och samhällstrender blivit allt viktigare för 

framgångrika företag (Grankvist, 2009). Det har visat sig att en fungerande CSR-

organisation kan leda till en ekonomisk vinst för företaget (CSR kommunikation, 2011). 

Det är även viktigt att företagen har en god kommunikation och ser till att medarbetarna 

mår bra så att dessa kan nå ut till kunderna (E-handel, 2009). Medarbetarna blir på ett 

sätt företagets ansikte utåt. 

Detaljhandelsföretaget Clas Ohlson har av svenska folket utsetts till bransch-bäst när det 

gäller miljöansvar och socialt ansvarstagande (IDG, 2012). Det finns därmed anledning 

att undersöka hur företaget kommunicerar sitt CSR-arbete till sina kunder samt hur det 

går till vid kommunikation till leverantörerna. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Rapporten syftar till att beskriva och skapa en djupare förståelse för hur ett 

detaljhandelsföretag kommunicerar sitt CSR-arbete på ett fördelaktigt sätt.  

- Hur kommunicerar Clas Ohlson sitt CSR-arbete och varför gör man det på detta 

sätt? 

- Hur kan Clas Ohlson förbättra sin kommunikation? 

1.3. Avgränsningar 

Själva ämnet CSR rymmer ett stort växelverkande nätverk av synvinklar och perspektiv. 

Det innefattar många olika begrepp som handlar om bland annat etik, miljö och socialt 

ansvar, men även om att kunna kommunicera sitt arbete till intressenterna, se figur 1. 

Vidare är antalet intressenter till antalet mycket stort. Vi har valt att fokusera på hur 

företaget kommunicerar till leverantörer och konsumenter. Valet föll på dessa på grund 

av att Clas Ohlson under studiens ena intervju nämnt vederbörande som viktiga 

intressenter.  
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Figur 1 CSR och relaterande aspekter (Swedbank, 2008) 

1.4. Disposition 

Härnäst följer teorikapitel som tar upp grunden till ämnet CSR samt går djupare i teorier 

kring intressenter och företagens kommunikation till dessa. Sedan följer metod om hur 

vi har gjort och empiri där vi har sammanställt det underlag intervjuerna givit. Slutligen 

analyseras, disskuteras och dras slutsatser utifrån arbetet i en jämförande studie av teori 

och empiri. 
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2. Teori 

Relevant teori gällande CSR och kommunikation tas upp i detta kapitel. Informationen 

ger en grund för förståelse till empirikapitlet samt i förlängningen analysen och 

slutsatser. 

2.1. Corporate Social Responsibility 

Den troligen mest använda och vedertagna modellen över CSR är Carrols pyramid 

(Carroll, 1991),vilken något förenklad gestaltas i figur 2. 

 

Figur 2 En något förenklad gestaltning av Carrolls pyramid (1991) 

Pyramiden visar på fyra olika parametrar som inom begreppet CSR berör ett företag 

samt visar samhällets förväntningar gällande hur företaget sköter dessa. Parametrarna är 

rangordnade nedifrån och upp samt beskrivs nedan i enlighet med Carroll (1991). 

Ekonomiskt ansvar 

Företagets uppgift är att vara lönsamt och det företag som ej kan uppvisa positivt kapital 

kommer i förlängningen att gå i konkurs. Detta kan ses som en huvudsaklig uppgift i 

arbetet med ansvarstagande (Carroll, 1991). 

Juridiskt/Legalt ansvar 

Nästa steg i pyramiden tar upp ytterligare ett krav från samhället som innefattar att 

företagen förväntas utföra sina uppgifter inom ramarna för det regelverk respektive 
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företag omfattas av. Detta kan vara komplext då regler och lagar ofta varierar mellan 

olika verksamhetsländer. Tillsammans med ekonomiskt ansvar utgör juridiskt ansvar 

grundstenarna i affärslivet (Carroll, 1991). 

Etiskt ansvar 

Det etiska ansvaret riktas sig främst gentemot företagets intressenter såsom anställda, 

ägare, kunder och samhället. Denna del har vuxit i företagens intresse på senare år och 

nu förväntas företagsledningen ta ett större ansvar än det som regleras av lagar (Carroll, 

1991).  

Filantropiskt ansvar 

Här ryms företagens engagemang i socialt främjande aktiviteter som ej omfattas av 

lagar eller som är generellt förväntade av samhället. Detta genom att exempelvis avsätta 

de anställdas tid och företagets kapital för att genomföra goda gärningar samt bättra på 

livskvalitén för andra, att vara en god samhällsmedborgare (Carroll, 1991). 

Drivkrafter 

Det finns flera anledningar som är bakomliggande drivkrafter till att som företag arbeta 

med CSR. Bland dessa ryms finansiella, kundbaserade, att undvika negativ medial 

rapportering samt att locka god arbetskraft. 

Ett företags CSR-arbete stimulerar de finansiella aspekterna på flera sätt. Ett gott arbete 

stärker varumärket, gör företaget mer konkurrenskraftigt som arbetsgivare, lockar 

investerare samt effektiviserar resurser. Vidare är kundernas krav intressant för att över 

huvud taget komma ifråga som leverantör eller för konsumenten. Att bli omskriven i 

negativa ordalag kan skada varumärket väsentligt och det är därför av stor vikt att driva 

ett öppet och gediget CSR-arbete (Grankvist, 2009). 

2.2. Intressentmodellen 

I dagens komplexa värld krävs att företag interagerar med sin omgivning. Omgivningen 

har på lokal och global nivå förväntningar och normer för hur företag skall skötas 

(Czarniawska-Joerges, 2005). Förväntningar kommer från företagets intressenter.  

Någon som tidigt använde sig av begrepp kring ett företags intressenter var Erik 

Rhenman. Han skrev redan på 60-talet att intressenterna är beroende av företaget såväl 

som företaget är beroende av intressenterna; det vill säga ömsesidig påverkan och 

beroende (Rhenman, 1964). Detta kom att ligga till grund för den inom CSR-området 

relevanta intressentmodellen (Freeman, 1984), se figur 3, vilken tydliggör det komplexa 

tillstånd som omger ett företag. 
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Figur 3 Ett företags intressenter enligt intressentmodellen 

CSR och intressenter 

Intressenterna i ovan gestaltad intressentmodell är i olika grad intressenter till ett 

företags CSR-arbete. Nedan följer en kategorisering samt en allmän beskrivning av 

olika intressenters intresse och anknytning till ett företags CSR-arbete. 

Finansiella intressenter rymmer främst banker, försäkringsbolag, investerare samt 

ägare, det vill säga de som påverkar företagets finansiella resurser genom exempelvis 

lån eller köp av företagsandelar, aktier. Det finns ett intresse att säkerställa att 

låntagaren, företaget, bedriver verksamhet i enlighet med normer för samhällsansvar. 

Om inte annat så för att ej själv som finansiär komma i dålig dager. Företaget 

kommunicerar med finansiella intressenter genom års- samt hållbarhetsredovisning 

(Naturvårdsverket, 2002). 

Formella intressenter inkluderar staten vilken har makten att ställa legala krav och 

förordningar på företagen. På så vis påverkar dessa företagens formella rätt att verka. 
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Att företagen följer bestämmelserna kontrolleras ofta av särskilda tillsynsmyndigheter 

(Ammenberg, 2004). 

Informella intressenter inbegriper ett stort antal intressenter vari för studien aktuella 

leverantörer och kunder återfinns. Vidare faller även media och NGO-grupperingar 

under denna kategori. Gemensamt för gruppen är att den påverkar företagens informella 

rätt att verka. Detta kan exempelvis ske genom att kunder väljer en viss typ av varor 

eller att en miljörörelse startar debatt kring etiska samt sociala frågor och på så vis 

tillsammans med media agerar opinionsbildare (Ammenberg, 2004). Kundernas makt är 

teoretiskt sett stor till följd av företagens beroende av dessa och det finns även en stark 

koppling mellan konsumentens miljömedvetenhet och företags miljöarbete 

(Naturvårdsverket, 2002). 

2.3. Kommunikationsstrategi 

Allmänt beskrivs kommunikation som en process där information förmedlas mellan 

sändare och mottagare. Kommunikationen kräver ett språk eller en kod i vilket 

informationen specificeras samt ett medium i vilket den färdas (Nationalencyklopedin, 

2012). 

Tre strategier för att kommunicera CSR, vilka förhåller sig olika till intressenternas roll 

och delaktighet, har identifierats (Morsing & Schultz, 2006). 

Dels omnämns intressentinformationsstrategin vilken bygger på envägskommunikation 

där företaget i ideala fall förmedlar ut objektiv information om sitt CSR-arbete genom 

exempelvis pressmeddelanden. Denna strategi nyttjas normalt av företag som upplever 

att de gör det enda rätta i sitt CSR-arbete och därav anser att detta och hur fördelaktigt 

det är bör förmedlas till intressenterna. Företag som arbetar enligt denna strategi ser ofta 

inte fördelarna med att låta intressenter delta aktivt i kommunikationen (Morsing & 

Schultz, 2006).  

Vidare diskuteras intressentresponsstrategin som är en typ av tvåvägskommunikation. 

Företaget kommunicerar och tar även in åsikter från intressenter. Dock rättar företag 

med denna strategi ej sig efter intressenternas åsikter utan försöker snarare göra intryck 

på och ändra dessas attityder och beteende till att bli mer symmetriskt med företaget. 

Det företag som nyttjar denna strategi har således för avsikt mer att påverka än att 

påverkas (Morsing & Schultz, 2006). 

Den tredje strategin benämns intressentinvolveringstrategin och går även den under 

kategorin tvåvägskommunikation. Genom strategin kommunicerar företaget med dess 

intressenter aktivt och planenligt. Intressenternas förväntningar påverkar företagets 

CSR-arbete. Ett företag som använder sig av denna strategi måste integrera 

kommunikationen i organisationen och aktivt utveckla relationen till dess intressenter. 

Genom strategin skapas en stor legitimitet och förståelse för företagets CSR-åtaganden. 

(Morsing & Schultz, 2006). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att både intressentresponsstrategin och 

intressentinvolveringsstrategin bygger på intressentinformationsstrategin som underlag 

för respons respektive interaktion.  
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2.4. Kanaler för att kommunicera 

På senare tid har fler medier i vilka kommunikation kan ske vuxit fram. Många av dessa 

medier är internetbaserade och detta har kommit att bli revolutionerande för många 

företags möjlighet till exponering. En hemsida är ofta en vanlig kanal för att distribuera 

information (Marknadsföring, 2002). 

Media är en kanal som omges av en viss komplexitet där det kan uppstå svårigheter för 

företaget att säkerställa att den information som man önskar sända verkligen är den som 

slutligen mottages. Det finns risk för brus på vägen. Bruset uppstår ofta då information 

sänds, skall tolkas, feltolkas och sedan mottages. Risken ökar med antalet led som 

informationen färdats från originalkällan (Fiske, 1997). 

Årsredovisningen är en vanlig kanal att distribuera information riktad till främst ägarna. 

Av de svenska företagen presenterade år 2011 72 % av företagen en 

hållbarhetsredovisning parallellt med sin årsredovisning (KPMG AB, 2011). 

Ytterligare en väg för CSR-kommunikation kan vara att nyttja de interna kanalerna, det 

vill säga medarbetarna, för att dela sitt engagemang. Detta kräver utbildning för 

medarbetarna men kan som gengäld generera en bred spridning främst till 

konsumenterna, med viss risk för brus. För att minska brus krävs hög kvalité på 

utbildningen där de anställda tar till sig och förstår det företaget skall förmedla (CSR-

kompassen, 2012). 
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3. Metod 

I detta kapitel visar vi vilka metoder som nyttjats och varför dessa valts. Vi tar även upp 

hur tillförlitlig informationen är. 

3.1. Undersökningsmetod 

Vi har erhållit huvuddelen av informationen genom intervjuer samt genom att läsa olika 

rapporter från olika organisationer.  Studien kan klassificeras snarare som en kvalitativ 

studie (Nationalencyklopedin, Kvalitativ) än en kvantitativ (Nationalencyklopedin, 

Kvantitativ). Vi har valt att fokusera på ett företag samt till detta aktuell leverantör. 

Valet grundas i en önskan om att undersöka avvikande uppgifter snarare än att dra 

generella slutsatser och vi har genomfört en fallstudie med intervjuer samt observationer 

som arbetssätt, snarare än en statistisk undersökning. 

Vid en fallstudie håller man sig till ett eller några ämnen och försöker att gå in mer på 

djupet på dessa ämnen. Fördelen med en sådan studie är att man får en mer detaljerad 

kunskap än vad man får vid andra studier. En fallstudie ska även bedrivas empiriskt ute 

i verkligheten (Nationalencyklopedin, Fallstudie). 

3.2. Tillvägagångssätt  

Områden och arbetsuppgifter har flutit in i varandra. Processen har varit långt ifrån 

linjär utan arbetet beskrivs snarare av ett kontinuerligt arbete med flera av ovan nämnda 

deluppgifter, där allt i slutändan vävts samman till denna rapport. Utifrån 

tillvägagångssättet har undersökningens slutsatser via analysen av det insamlade 

materialet erhållits. 

3.3. Litteraturinsamling 

Insamlad litteratur har strukturerats upp och kategoriserats efter olika beröringsområden 

inom CSR. För att göra detta har materialet kort kommenterats i syfte att urskilja 

huvudämnen och för att enklare kunna återfinna information under projektets gång. 

Artiklar samt tidigare forskning gällande området har bland annat hämtats från Google 

Scholar och KTH-bibliotekets databaser. Till en början var sökningarna breda och 

mindre precisa, men vartefter arbetets inriktning slagits allt mer fast har även 

sökningarna blivit mer exakta. Sökorden var framförallt; corporate social responsibility, 

kommunicera CSR, CSR-strategi, Clas Ohlson CSR, communicate social responsibility. 

3.4. Intervjuer 

Intervjuerna har dels haft för avsikt att ge oss information kring hur företaget beskriver 

och bedömer främst sitt kommunikationsarbete samt för att få aktuell information från 

leverantörer för att styrka eller dementera hur kommunikationen fungerar. För att 

tillgodose detta har en person med god insyn i Clas Ohlsons CSR-arbete och en person 

hos leverantören som har hand om kontaken med återförsäljare valts.  

Intervjuerna har varit med Clas Ohlsons informationschef John Womack samt N.N. som 

jobbar för leverantören X.  
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3.5. Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet avser att mäta huruvida informationen är tillförlitlig (Nationalencyklopedin, 

Reliabilitet). För att höja reliabiliteten har vi bland annat använt oss av intervjuer med 

personer utan och med anställning hos det valda undersökningsobjektet. En god 

skattning av validitetsgraden är svår att göra ty rapporten omfattar information som kan 

tolkas på olika sätt och är svår att jämföra. Våra ansträngningar gällande val av frågor i 

intervjuer och hänsynen som tagits till källor bedöms dock ha höjt reliabilitetsfaktorn.  

För att få så sanningsenliga svar som möjligt från intervjuad leverantör har vi valt att ge 

denna anonymitet, detta då dess beroendeställning till undersökningsobjektet annars 

riskerat försämra intervjuns trovärdighet. 

Validiteten syftar till i vilken grad man lyckas mäta det man avsätt att mäta 

(Nationalencyklopedin, Validitet). Gällande detta finner vi att studien har varit 

tillfredsställande. 

3.6. Metodkritik 

Det finns en risk i att Clas Ohlsons representant i hög grad vinklar informationen 

alternativt håller inne med information som kan vara skadlig för företaget. Denna känns 

dock relativt liten då ämnet vi valt inte är så kontroversiellt. Risken finns även att de 

intervjuade personernas egna perspektiv avspeglar sig i information som syftar spegla 

företagen. 
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4. Empiri 

Nedan följer en kort presentation av respondenter varpå sammanfattning av intervjuer 

följer. 

4.1. Respondenternas bakgrund 

Vid Clas Ohlson har informationschefen John Womack intervjuats (Womack, 2012, 

Bilaga 1). Han har arbetat på företaget med nämnd befattning sedan 2008 samt suttit 

med i företagets CSR-forum lika länge. Han har även tidigare erfarenhet från liknande 

arbete bland annat från affärssystemutvecklaren IBS där han var informationsdirektör 

till dess att den nuvarande tjänsten tillträddes (Cisionwire, 2007). 

Från leverantörens sida intervjuades en man med sedan flera år tillbaka ledande 

befattning inom företaget (Leverantör, 2012, Bilaga 2). Företaget är verksamt i Sverige 

och sysslar med att utveckla och producera innovativa produkter inom hem och 

fritidssektorn. 

4.2. CSR hos Clas Ohlson 

I början av intervjun framgår att Clas Ohlson arbetar mycket med intern kommunikation 

för att förmedla sitt CSR-engagemang. För att genomföra detta har man 

internutbildningar där all personal utbildas inom CSR. Vidare nyttjar man gärna, utöver 

den egna personalen, även egna kanaler såsom hemsida och årsredovisning 

(hållbarhetsredovisning) för att sprida informationen externt. Viss information, mer 

djupgående, nämns vara tung samt omfattande och inte riktigt anpassad för att vara 

intressant för den breda målgruppen, utan mer för organisationer samt analytiker som 

intresserar sig för och bevakar området. 

Respondenten finner det svårt att ställa intressentgrupperna mot varandra men nämner 

ändå i första hand leverantörer och medarbetare som viktiga intressenter för företaget att 

nå ut till. Gällande medarbetarna belyser han betydelsen i att dessa klarar av att 

förmedla sina kunskaper till kunderna. 

”... vi har 4000 medarbetare och 60 miljoner kunder så det är klart att de här 60 

miljonerna kan göra väldigt mycket mer för miljön än vad 4000 kan, så om vi får våra 

kunder att välja miljösmarta lösningar så har ju det störst effekt på samhället.”  

John Womack, Bilaga 1 

Som exempel på en mer riktad CSR-kommunikation till kunderna tar John upp en 

satsning kring utfasningen av traditionella glödlampor, vilket Clas Ohlson såg som ett 

delat ansvar mellan företag och myndigheter. Här gick man in för att informera om 

fördelarna samt marknadsföra lågenergialternativet, något som enligt John föll väl ut 

och förmodligen tillsammans med synliga sammarbeten med till exempel Rädda Barnen 

bidragit till att Clas Ohlson utsågs till bransch-bäst enligt en Sustainable Brands 

undersökning 2012 (IDG, 2012).  

Vidare tror han att kunderna utgår från att Clas Ohlson har koll på att hållbarheten i 

produkterna är god så länge de inte hör något annat från media. John tror också att 
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kunderna förväntar sig att produkterna skall vara CSR-korrekta, att det är något som 

företagen förväntas lyckas med som en del i sitt dagliga arbete. 

John lyfter fram att risken för mediebrus vid kommunikation med massmediala element, 

att önskad information ej når fram till intressenterna utan att risken för feltolkning är 

överhängande. 

Gällande leverantörskommunikationen lyfter respondenten fram faktorer som att 

understödja, följa upp och i värsta fall avbryta sammarbetet med leverantören om 

nödvändiga riktlinjer Clas Ohlson satt upp för leverantörer ej följs. I detta arbete 

kommunicerar man en del med Rädda Barnen, vilka har erfarenhet på området, då det 

kan gälla till exempel att ta en minderårig från att arbeta i en industri till att få gå i 

skola. Är det lindrigare förseelser kan leverantören ges en viss tid att åtgärda dessa, 

varpå uppföljning sker. Kontakt och uppföljning sker genom fabriksrevisioner där 

representanter från Clas Ohlson besöker leverantören. Under besöket går man igenom 

papper, gör intervjuer med medarbetare och ledning samt visuellt undersöker fabriken. 

Man för även protokoll under besöken. 

Den allmänna kommunikationsstrategin enligt respondenten benämns vara att ha en 

transparens i sitt arbete, att jobba seriöst och systematiskt med frågorna samt att ha en 

intressentdialog med opinionsbildare. 

4.3. Leverantören om samarbetet med Clas Ohlson 

N.N. är i enlighet med intervjun bekant med de områden CSR berör. Vidare har 

leverantören fått information om hur företaget förväntas arbeta genom material under 

benämningen ”Uppförandekod för leverantörer”. Enligt intervjun presenterar detta 

material grundprinciper för legala krav med hänvisningar till vissa tillämpliga FN- och 

ILO-konventioner. Vidare har leverantören fått skriva på avtal om att man följer 

uppförandekoden. Leverantören har tilldelats informationen i skriftlig form. 

Informationen som leverantören tilldelats av Clas Ohlson benämns enligt respondenten 

vara väldigt tydlig och leverantören är väl bekant med att Clas Ohlson kan komma att 

göra oanmälda kontroller av dess underleverantörer och tillverkare. Att avtal följs har 

dock inte hittills kontrollerats av Clas Ohlson enligt respondenten, bortsett från kontroll 

av produktdeklarationen med avseende på farliga kemikalier. 

Något som N.N. nämner som mindre positivt är en känsla av att Clas Ohlson i viss mån 

lastar över ansvaret på leverantörerna. Här finns det enligt N.N. potential att förbättra 

arbetet om än det kan ses som ett avstamp att butikskedjorna börjat ställa krav på sina 

leverantörer. Enligt respondenten bedöms det dock som tveksamt om Clas Ohlson kan 

göra mycket mer. Vidare anser N.N. att det måste till ett grundläggande stöd till 

leverantörer och producenter för att dessa i högre grad skall kunna kontrollera 

underleverantörers produkter och företagskulturer. 

Leverantören har nöjt sig med den information som delgivits via mail och vidare 

information utöver nödvändig har inte aktivt sökts av leverantören själv. 

Kommunikationen benämns vara av karaktären tvåvägskommunikation, där gemensamt 

överenskomna handlingsplaner vid problem nämns som exempel på när detta tillämpas. 
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5. Analys 

Ur empirin kan konstateras att Clas Olsson gärna nyttjar egna kanaler för att 

kommunicera CSR, något som finner stöd i rapportens teorikapitel. Medarbetarna anses 

ha en central roll i kommunikationen till konsumenterna. Till understöd använder man 

sig av hemsidan som presenterar information riktad till både konsument och ägare. 

Vidare är årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen centrala kanaler för att delge 

framförallt finansiella intressenter samt även organisationer och analytiker information 

gällande företagets CSR-arbete. I enlighet med teorin minskar Clas Olsson risken för 

mediebrus genom det val av kommunikationskanaler som presenteras i empirin. 

I samband med hållbarhetsredovisningen nämner respondenten att informationen kan 

anses tung och inte lämpa sig för den breda massan. Med någon lättläst tydlig variant på 

denna som endast tar upp det mest angelägna, utan att gå för mycket på djupet, skulle 

företaget potentiellt kunna nå ut till fler mottagare. Denna förenklade upplaga skulle, 

utöver att bifogas årsredovisningen, även kunna placeras i butikerna i syfte att skapa 

medvetenhet och även i kommersiella syften, att skapa företroende samt stärka 

varumärket. Detta stämmer även väl ihop med tankar kring ett filantropiskt samt en 

form av legalt ansvarstagande då det, som framgår av intervjun, är i enlighet med 

internationell standard att även redovisa den hållbara utvecklingen. Vidare får 

placeringen i butiken och den av företaget självt utarbetade skriften också förankring 

samt stöd i såväl teori kring fördelar med egna kommunikationskanaler som teori 

gällande att minimera antalet led från informationens originalkälla. 

Dialogen till leverantören bedöms fungera gott och att Clas Ohlson är tydliga i sin 

information är centralt. Information genom egenhändigt utgiven skrift verkar vara den 

kanal företaget har valt och är även att föredra då detta i enlighet med teori innebär 

minskad risk för mediebrus. Tänkbart är att man kan komplettera detta med en 

webbaserad CSR-sida för leverantörer. Sidan skulle kunna samla information och skapa 

ett intresse för leverantören själv att bättra på sitt företags kunnande. Detta skulle fylla 

en form av filantropiskt ansvarstagande för Clas Ohlson genom att ytterligare öppna 

leverantörens ögon för CSR-området. 

Det framgår att kommunikationsstrategin hos företaget är att föra en dialog med 

opinionsbildare, att jobba seriöst och kontinuerligt med frågorna samt att ha en 

transparens i sitt arbete. För att vidareutveckla sitt arbete skulle en tydligare idé kring 

detta kunna slås fast genom tydliga riktlinjer och en tydlig strategi. I dialogen till 

konsumenterna kan urskiljas potential att involvera dessa mer i sin strategi, att utveckla 

dagens arbete som främst förefaller gå ut på att delge information och påverka 

konsumenterna. Liknande potential i sammarbetet med leverantörer kan urskiljas, där 

leverantören kan låtas bli mer delaktig genom respons i tidigare skeden av 

kommunikationen än när det redan har uppstått problem. 

Det är något svårt att placera Clas Olssons kommunikationsstrategi i någon av de i 

teorin presenterade strategierna för att bedriva CSR-kommunikation. Clas Ohlson skulle 

kunna komplettera sin nuvarande kommunikationsstrategi med ökad interaktion med 

leverantörer och kunder samt, som branschledande, ta på sig en utbildande och 
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stödjande roll i hållbarhetsarbetet. Det kan konstateras att en välvilja finns och att 

centrala tankar och idéer som närmast kan anses besläktade med intressentrespons- eller 

intressentinvolveringsstrategin är etablerade på företaget. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Kapitlet knyter ihop analysen samt diskuterar och presenterar de slutsatser vi dragit av 

arbetet. Även förslag till vidare studier presenteras. 

6.1. Slutsatser 

Clas Ohlson väljer att kommunicera huvudsakligen genom egna medier såsom 

medarbetare, hemsida, egna skrifter och årsredovisning (hållbarhetsredovisning). På så 

sätt tror sig företaget kunna minimera risken för mediebrus. Att kommunicera genom 

medarbetarna motiveras även av att den intressent som bedöms kunna göra mest för ett 

hållbarare samhälle, de 60 miljoner kunder företaget har, är mest mottagliga i den 

vardagliga kontakten med personal i butik. Företaget bedöms kunna bli bättre genom att 

ge ut mer lättläst och tydlig version av hållbarhetsredovisningen som fler finner så enkel 

att de blir motiverade att läsa. Denna kan distribueras genom hemsida och i butik. 

Företaget bedöms ha en god kommunikation med sina leverantörer. Att man följer upp 

leverantörer och dess underleverantörer genom exempelvis fabriksrevisioner är en god 

början för att komma tillrätta med samt förebygga problem. Detta i kombination med att 

leverantören i likhet med den i studien är medveten om att fabriksrevisioner kan inträffa 

är också bra då detta bedöms öka leverantörens angelägenhet att själv kontrollera sina 

producenter och underleverantörer. Det bygger dock även upp bilden av att en stor del 

av ansvaret läggs på leverantören, något som inte enbart behöver vara av ondo. Visst 

ansvar bedöms stimulera leverantörens egen medvetenhet om underleverantörer och 

producenter på ett hållbarhetsmässigt fördelaktigt sätt. Det är svårt att se en konkret 

lösning på problemet kring ansvarfördelning, men bedömningen blir ändå att Clas 

Ohlson i egenskap av en stor butikskedja kan understödja leverantörerna mer i sitt 

kontrollarbete. 

Genom att lansera en webbaserad CSR-sida med åtkomst för leverantörer kan man 

förbättra företagets CSR-arbete genom ett ökat filantropiskt ansvarstagande. Sidan kan 

stimulera leverantörer att utvecklas sig och i förlängningen göra ett bättre CSR-arbete. 

Detta går även ihop med Clas Ohlsons tankar kring att 60 miljoner kunder kan 

åstadkomma mer än 4000 anställda, då antalet leverantörer är betydligt fler än antalet 

egna butiker. 

Clas Olsson är duktiga på att förmedla sitt CSR-arbete till kunderna, vilket bland annat 

tydliggörs i utmärkelsen som bransch-bäst. Även till i rapporten nämnd leverantör når 

budskapet fram och informationen är tydlig. Rapporten påvisar dock att 

förbättringsarbete kan göras i att uttrycka en tydligare strategi för hur företagets 

kommunikation av CSR skall fungera. I denna formulering och i sitt dagliga arbete 

bedöms Clas Olsson kunna förbättra tvåvägskommunikationen genom att öka 

lyhördheten för olika typer av intressenter. 

6.2. Diskussion 

Företaget bedöms ha en relativt väl fungerande kommunikation kring CSR. Att luta sig 

tillbaka och vara nöjd innebär dock en stor fara för företaget om så skulle bli fallet. I 

takt med intressenternas ökande och ständigt förändrade medvetenhet bedöms 
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efterfrågan på gedigen och lättillgänglig information vara fortsatt växande. Att vara 

hållbarare än konkurrenter och att framgångrikt kommunicera detta bedöms avgörande 

för att överleva på en framtida allt mer medveten marknad. 

Att kommunicera CSR genom produktkatalogen och via direktreklam, till exempel 

genom att lyfta fram symboler för hållbara produkter på ett tydligare sätt, är något som 

under studien av författarna diskuterats, men som ej mynnat ut i konkreta slutsatser. 

Tanken får stöd i den stora målgrupp dessa skrifter når och kan enkelt stärka intresse 

samt medvetenhet hos kunder, liksom bidra till Clas Ohlsons filantropiska 

ansvarstagande. Även idéer kring att involvera olika typer av intressenter i CSR-

forumets arbete har diskuterats. Forumet kunde ha regelbundna möten med 

representanter från formell, finansiell och informell sektor. På så vis ges chans att 

utvärdera vad som ur intressentperspektiv under perioden varit bra, sämre samt vad för 

kommande satsningar som bör prioriteras. 

Det förefaller ligga i ledamöter av CSR-forumets ansvar att utveckla CSR-arbetet med 

såväl förbättringar som att ta fram en tydligare mall för kommunikation. Med det 

engagemang som verkar finnas inom företagets CSR-forum ser vi på kort och lång sikt 

god potential för ökade satsningar inom ett flertal segment. Ett första steg kan vara att 

implementera i slutsatsen nämnda satsningar i Sverige, för att sedan bygga vidare 

utrikes på såväl konsumentmarknaden som hos leverantörerna. På så sätt får företaget 

chans att testa hur dessa fungerar och utvärdera innan man går vidare internationellt. 

6.3. Förslag till vidare studier 

Under studien har konstaterats ett flertal intressanta områden för vidare forskning kring 

kommunikation. Då rapporten har fokuserat på ett företag skulle det vara intressant att 

utvärdera flera olika företag i en jämförande analys. Man skulle även kunna undersöka 

eventuella skillnader beroende på företagets ursprung samt skillnader mellan företag 

inom olika affärsgrenar. 

Då denna rapport har koncentrerats kring konsument och leverantör skulle ytterligare 

forskning kunna vidareutveckla studien med utgångspunkt i Clas Ohlsons övriga 

intressenter. 

Mer allmänt skulle det vara intressant att undersöka huruvida CSR-arbete börjar 

etablera sig som en del av kärnverksamheten. Detta kan göras genom att jämföra att ha 

en egen avdelning för CSR-arbete med vad effekterna skulle bli vid outsourcing. 
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Bilaga 1. Intervju med John Womack på Clas Ohlson 

JW  -John Womack 

MS/NN -Ja hallå, Mattias Söderberg här, jag ringer angående kandidatarbetet 

JW  -Ja, precis, har du högtalartelefon på eller? 

MS/NN -Ja precis! 

JW  -Det låter ok, men ni får eventuellt upprepa om jag inte hör frågan. 

MS/NN -Ja absolut, det ska vi göra! Jag tänkte höra först, vi tänkte, för att slippa 

sitta anteckna, spela in samtalet, är det okej? 

JW -Det är okej! 

MS/NN -Ja okej, bra. Sen tänkte vi höra först, var det okej om vi nämner Clas 

Ohlsons namn i rapporten? 

JW -Vi kan väl göra så att om ni kan visa allting innan kan vi titta lite på det 

och så kan vi bestämma om det är bra eller inte. 

MS/NN -Absolut så kan vi göra. Men då ställer jag lite frågor helt enkelt så får du 

svara efter, efter förmåga då 

JW -Ja 

MS/NN -Vi har ju riktat in oss lite på kommunikation… 

JW -Ja… 

MS/NN -Och då är frågan, hur kommunicerar ni till allmänheten? Jag tänkte om ni 

har någon speciell strategi? 

JW -Ja, tänker du på CSR brett då eller tänker du just på socialt ansvar? 

MS/NN -Tänker på CSR brett då så att säga 

JW -Nej men vi tycker så här att. Första steget för oss har varit att göra vår 

hemläxa och helt enkelt komma en bra bit på vägen så att vi känner att det 

inte bara blir fagra ord, utan att det faktiskt finns reell substans 

MS/NN -Ja… 

JW -och så att vi har jobbat väldigt hårt med hållbarhetsfrågor dom senaste 5 

åren och, vi har liksom tagit den vägen sen också att, att börja med att 

kommunicera mycket internt… 

MS/NN -Ja… 

JW -och så att säga kunskapen från och vara, engagera alla medarbetare i 

arbetet och sen så nästa steg är då engagera våra kunder var det tänkt. 

MS/NN -Okej, det låter spännande, är det speciella kanaler som ni valt för att 

kommunicera CSR? 
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JW -Ja, man kan säga så här du parallellt med det här arbetet finns det ju vissa 

intressenter som vi har haft dialog med hela väggen och det är egentligen, 

kan vara olika organisationer och så finns det vissa etiska fonder och så 

finns det sådana här etik analytiker så, att vi har gjort det parallellt 

förutsatt, initialt har det varit mycket i vår årsredovisning och 

hållbarhetsrapport som vi haft mycket information och sen på hemsidan, 

men det är ganska tung och omfattande information så den är knappt inte 

riktigt anpassad för breda målgrupper men samtidigt är ju dom 

opinionsbildarna och andra viktiga så vi har haft en dialog med dom hela 

vägen då. 

MS/NN -Ja, jag förstår. Har ni funderat på, jag tänker på kring när man ska 

marknadsföra produkter eller visa produkter i butiker har ni någon speciell 

strategi att ni väljer speciella platser för dom mer CSR korrekta 

produkterna så ni marknads för dom för sig… 

Samtalet avbryts och vi ringer upp… 

MS/NN -Hallå 

JW -Hallå, jag vet inte riktigt vad som hände men  

MS/NN -Det bröts nånting där, hörde du min fråga ungefär eller? 

JW -Ja jag hörde den och svaret på den är att vi… ett bra exempel är ju då när 

vi skulle fasa ut traditionella glödlampor, det tycker jag är ett bra initiativ 

där konsumenter, företagare och myndigheter på nått sätt kan samverka 

för att gå i rätt riktning och där har vi jobbat mycket med att informera och 

marknadsföra om lågenergilösningar då 

MS/NN -Ja… 

JW -Så att där tog vi bland annat fram en broschyr som heter den nya 

upplysningstiden…  

MS/NN -Ja… 

JW -som, för det är ganska komplext det här med projekt glödlampor och 

innan man kan välja rätt lampa måste man ha funderat en del. 

MS/NN -Ja, nej men det är en intressant produkt där på det sättet 

JW -Där är vi faktiskt en av de största i landet på lågenergi lampor  

MS/NN -Ok, tänkte höra ni har blivit utsedda av konsumenterna till bransch-bäst, 

vad tror du att konsumenterna har tagit till sig av det ni kommunicerat för 

att ni ska bli bransch-bäst? 

JW -Nej jag tror att det är allmänt att man har uppfattningarna att Clas Ohlson 

är ett rejält företag med väldigt bra människor och att företaget tar hand 

om sin personal och sina kunder, och att vi har en bra kundvänlig 

kundtjänst policy och så, och det vill säga är det nått problem med någon 

produkt så kan man lämna tillbaka den och vi har också reservdelar och 
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verkstad så vi kan hjälpa till att laga produkten, vi har också förstått, 

säkert nått ut med det här med lågenergi lösningar, har säkert 

konsumenterna noterat och sen tror jag också vi har ju jobbat mycket med 

kampanjer för cancerfonden och rädda barnen, det tror jag också att man 

har noterat 

MS/NN -Ja ok, du nämnde också med att eventuellt tror att många kunder har 

bilden av att Clas Ohlson är ett bra företag, att det är bra människor som 

jobbar där osv, tror du att ni lever mycket på namnet att det är ett gammalt 

familjeföretag? 

JW -Vad sa du att, det är ett? 

MS/NN -Att det är så att säga ett gammalt familjeföretag, tänker även på att ägarna 

är ju delvis… 

JW -Man kan ju säga, snarare att det finns stolta traditioner och en lång 

historia. Många kunder har varit med och handlat på Clas Ohlson i hela 

sitt liv och har liksom fått positiva erfarenheter och så…  

MS/NN -Vad gör Clas Ohlson för att förebygga negativ kritik i media? Tänkte lite 

strategimässigt där också?  

JW -Nej men det handlar mer om att, ja jobbar för att det inte ska finns något 

att kritisera, så att strategin handlar om att i den mån som vi har 

utvecklingsområden vad gäller att vi kan bli ännu mer hållbara, sen 

handlar det om att jag skapa mig dom områdena och sen kan man alltid få 

kritik för att man inte gör tillräckligt men strategin är egentligen att jobba 

seriöst med dom här frågorna systematiskt det är egentligen strategin så att 

kommunikationen kommer ju som en del i av de då… 

MS/NN -Ja… 

JW -Sen är det i och för sig så att vi har ju en väldigt öppen redovisning och 

vill ha en dialog med olika, ja opinionsbildare sånt där för att inte minst att 

dom känna till vad vi gör och att tycka till och ha synpunkter så att det är 

väll i så fall det som är strategin att ha en intressentdialog 

MS/NN -Mm, ja men det är något som vi har läst om också som en 

framgångsfaktor med transparens i sitt arbete. Den här 

hållbarhetsutvecklingstidningen som ni ger ut som en del av 

årsredovisningen, vilka riktar den sig till främst? För jag menar det, jag 

tänker det är ingeting man får hem i brevlådan utan det är något som man 

vad jag förstår hämtar hem på hemsidan? 

JW -Nja, jo, vi skickar ju den till alla våra aktieägare som vill ha tryckt 

information, så man kan säga att målgruppen är alla våra 28000 

aktieägare… 

MS/NN -Mm… 
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JW  -men sen är ju också den redovisningen, en internationell standard för att 

man ska kunna följa ett bolag, inte bara när det gäller ekonomi, utan också 

när det gäller hållbarhet så att det finns ju många intressenter för en 

årsredovisning, det finns just ideella organisationer, de finns fack 

föreningar, de finns myndigheter, leverantörer, studenter, konsulter, vad 

det nu är så att, just de, samtidigt är det ju inte alla som har ett djupt 

intresse kring CSR frågor så att i och med att så pass omfattande så är det 

väll i första hand en källa för dom som är riktigt intresserade. 

MS/NN -Ja, apropå det då, hur CSR medvetna tror ni att er kundkrets är? 

JW -Det varierar ganska mycket, jag tror att i mångt och mycket så förväntar 

man sig att vi ska ta ansvar för vårt sociala ansvar och miljöansvar så att 

det finns en inbyggd förväntan, samtidigt som den där undersökningen 

som du refererade till. Sustainable Brands, dom kom ju fram i sin research 

att man inte var beredd att betala mer för produkter hur dom skulle vara, 

miljömässigt bättre eller ha andra sociala prestanda utan det förväntar man 

sig att företagen ska lyckas med del av sitt dagliga arbete också 

MS/NN -Okej, ja det är intressant. Det står att er butikspersonal får någon slags 

grundläggande CSR utbildning, stämmer det? 

JW -Ja 

MS/NN -Tror du att dom kan kommunicera det här till kunderna om kunderna har 

några funderingar? Det dom har lärt sig... 

JW  -Vissa frågor är lättare att prata om ex lågenergilampor, när det gäller tex 

reservdelar, den typen av frågor är lättare att kommunicera, det som är lite 

mer svårt är just det här med socialt ansvar eftersom det är ganska, man 

måste nästan ha läst... 

MS/NN -Hallå... 

Samtalet avbryts och vi ringer upp igen… 

JW -Ja det är John. 

MS/NN -Tjena, Mattias. 

JW -Tjena… jo jag var inne på ett resonemang där 

MS/NN -Ja precis 

JW -Och, då så att, ena sidan är det så att, nästan alla företag, oavsett bransch 

har tillverkning i Kina och sen är det så Asien är ju en utvecklingsregion 

där det händer mycket och där, samtidigt som de haft en väldigt stark 

industriell utveckling och ekonomisk utveckling i Kina t.ex. så har dom ju 

massa utmaningar där när det gäller miljö och även arbetsvillkor så att det 

där därför som vi då och de flesta andra företag har uppförandekod som 

man ställer krav på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och den frågan 

vad exakt det arbetet innebär och hur man jobbar då med till exempel inte 
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bara förbjuda barnarbete utan också kontrollera att det inte förekommer, så 

att ta till exempel frågan om barnarbete den är ju förstås väldigt laddad 

och ordet barnarbete är det lätt att man får en bild av att handlarom kanske 

10 åringar som sitter och jobbar och så är det ju inte utan att, vi ställer ett 

krav om att man måste vara minst 16 för att arbeta i när det gäller 

produktion av våra produkter. Vi påträffar ungefär, tidigare år några 

enstaka fall per år och nu sista året har vi påträffat lite fler och då handlar 

det om att man kanske hittar en och annan 15 åring som slutat skolan och 

som kanske har tjatat sig in eller som dom gjort något undantag eller att 

dom inte kontrollerat riktigt noga så att, jag menar jag var ju själv kanske, 

jag också jobbat när jag var 15, det har kanske ni också gjort? 

MS/NN -Ja, jo precis. 

JW  -Jag höll ett föredrag på en konferens som handlade om barnarbete och då 

ställde jag frågan ut till publiken och sa ”hur många av er här har jobbat 

före 15 års ålder?” Och det var i princip alla händer upp. Så att man, den 

frågan är ju väldigt svår att ta i.. oftast kanske man inte kan snacka i 20 

min det kanske kommer en snabb fråga, så den frågan är ganska komplex  

MS/NN -Ja… 

JW  -Och kräver kanske att man tar sig tid att förklara hur vi jobbar, vad vi gör 

när vi hittar ett fall av en arbetar under 16, vad händer då, vad gör vi för 

att det inte ska hända igen osv 

MS/NN -Ja, Hur har ni kontakt med, säg att det är nu en fabrik här nu då som visar 

sig ha en som är yngre än 16, hur kommunicerar ni med fabriken? Hur 

sköts det? 

JW -Nej men vi gör ju ungefär drygt 400 fabriksrevisioner per år och då är 

man där i två dar och går igenom dokument, man gör intervjuer med 

arbetare, med ledningen, man tittar i fabriksmiljön och sen så har man ju 

protokoll då och om man hittar områden där de inte uppfyller våra krav då 

kan dom beroende på vad det är få en åtgärds lista på vad dom måste 

åtgärda typ för, allt från en vecka, antingen ska de genomföra det 

omedelbart eller kan dom få några månader på sig att åtgärda nånting, och 

om det är nånting som tex allvarligt, om vi skulle påträffa tvångsarbete 

eller barnarbete då måste det åtgärdas omedelbart och att dom måste 

införa processer eller rutiner som gör att det där inte kan hända igen, så att 

vi har den inställningen att helt enkelt påverka tillverkarna i rätt riktning 

och att om dom skulle ha en brist att vi helt enkelt, bidrar till att åtgärda 

dom bristerna och när det gäller ex barnarbete så måste man ju förstås 

direkt ta barnet ur produktion och sätta sig ner med föräldrar, 

fabriksledning och komma fram till en lösning då som är bäst för barnet, 

där sammarbetar vi med rädda barnen, för dom har väldigt mycket 

kompetens inom detta område, så att när vi påträffar barnarbete så 

kontaktar vi dom så kopplas dom in med sin kompetens och försöker då få 
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det här barnet att gå tillbaka skolan och avsluta sin utbildning det handlar 

oftast om personer i 15-årsåldern då när man påträffar det. 

MS/NN -Ja, om det nu skulle vara så här att fabriken inte lyckas komma tillrätta 

med dom här motstridigheterna mot eran policys, hur pass enkelt är det för 

er att byta leverantör? 

JW -Om det är så att dom inte är villiga att åtgärda det som vi hittat, då säger 

vi upp sammarbetet! 

MS/NN -Ja, och försöker hitta motsvarande leverantör? Jag tänker det måste vara 

ganska komplext ändå att försöka hitta och så kanske man vill ha kvar en 

liknande produkt i sortimentet så det måste gå ganska fort och så vidare. 

JW -Ja, så är det, men den smällen får vi ta. Är det så att en tillverkare inte 

uppfyller våra krav och inte beredd att åtgärda det så, då blir det så då kan 

inte vi köpa det här och då får det i värsta fall bli så att produkten utgår, 

men det är ganska sällsynt att det skulle va produkter där det bara finns en 

tillverkare som kan göra det. 

MS/NN -Ja, jag tänker på också, vad tror ni, ni gör ju det här arbetet för att 

tillfredsställa dom CSR-behov eller krav som finns från samhället. Tror du 

att Clas Ohlson skulle kunna öka försäljningen om man kommunicerade 

mer med konsumenterna eller tror du att kommunikationen är tillräcklig? 

JW -Jag tror att det är mer allmänt att man har, vad ska jag säga, en lojalitet 

mot ett företag det bygger ju mycket på att man tycker att dom är bra på 

alla sätt och jag tror inte nödvändigtvis att man kanske, ja indirekt kanske 

man säljer mer i och med att man har lojala kunder men jag tror det är lite, 

man kan säga faktiskt att socialt ansvar är lite hygienfaktor, det vill säga 

att det är finns ett, man utgår från att ett bra företag ska ta sitt sociala 

ansvar och på så sätt handlar det ju mer om att helt enkelt leva upp till det 

på ett bra sätt och att ja till och med att det kan vara svårt att kommunicera 

där, jag tror det är mer att ha gjort sin hemläxa och att när man blir 

granskad att man då har torrt på fötterna och är snarare redo för det än att 

man skulle aktivt kommunicera i butik det här med uppföljning av 

uppförandekod och så vidare, det är väl lite svårt faktiskt, men om det 

finns ett intresse, vi upplever kanske inte att gemene man har det stora 

intresseet utan att det var mer det jag sa tidigare, att man utgår ifrån att vi 

har koll och så länge man inte hör något annat så är man nöjd och dom vet 

ju också att det finns media som granskar och det finns andra som 

granskar och andra som gör jobbet åt dom då, däremot finns det andra 

frågor som är mycket mer konsumentnära; hur man sparar energi, hur man 

kan laga produkter, hur man som konsument kan bli mer miljömedveten 

och miljövänlig, dom frågorna är ju mycket lättare att koncentrera och där 

det också finns, förstås, en hel del kunskap bland konsumenterna också 

MS/NN -Tror du att det kan bli för mycket, att man kan fronta Clas Ohlsons CSR 

arbete för mycket jämte kunderna, att de tycker att det blir överdrivet? 
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JW -Jag tror det handlar mycket om hur man gör det, jag tror att det måste va, 

för det första väldigt konkret, att bara sätta upp sina affischer med fina ord 

och policys hit och dit tror inte jag är så himla intressant för 

konsumenterna utan, tror det handlar mer om det här kan vi kommunicera, 

det här kan vi göra tillsammans vi gör det här och du som konsument kan 

göra det här, det tror jag kan vara, det gäller att vara relevant att ha något 

att säga som är viktigt att kunden tar till sig... Nej men … egentligen 

utbilda kunderna hur man kan spara pengar och miljö så påverkar det 

samhället. 

MS/NN -Det börjar gå mot sitt slut här men vi har några få frågor kvar. Vad 

upplever ni för problem med att förmedla ert CSR arbete? 

JW -Vad menar du med problem? 

MS/NN -Jag tänker mig rent klassiskt att det kan bli brus på vägen i 

kommunikation. 

JW  -Nej men då kan jag säga så här, just när det gäller medarbetare dom 

lyssnar på vad vi säger förstås, det finns intern information som alla tar del 

av gör man det relevant och intressant så kommer dom att ta till sig det 

helt enkelt man kan erbjuda utbildningar och så vidare. Däremot som 

konsument är man oftast ganska, man har en ganska ytlig relation till ett 

företag, man glider in i en HM-butik eller ICA-butik eller på Ikea eller på 

Clas Ohlson och så går man in och köper det man ska ha och så går man 

ut, så att du får aldrig riktigt tillfälla att kommunicera kring andra frågor 

än just det som ligger nära konsumtionen, så det kan jag tycka är en 

utmaning att nå fram information som är lite mer bakgrunds information 

det kan vara en utmaning. 

MS/NN  -Menar du som mer övergripande information? 

JW -Jag menar kring CSR arbetet så, jag menar när du går in i en butik på Ikea 

så kan du möjligtvis snappa upp någon rubrik här och var, men det är 

knappast så att någon stannar upp och läser något plakat direkt... sannolikt. 

Men där tror jag man ofta genom att, ja genom ett PR-arbete kan genom 

redaktionella artiklar, om det är något intressant som media skriver om 

kan du ta och läsa det och nå konsumenter på det sättet. 

MS/NN  -Ja precis, jag tänker just att när man går genom media också… Det är ju 

lätt kan jag tänka mig att genom media kanske man inte får fram den 

ursprungliga syftet med den information som man har förmedlat  utan att 

dom kanske väljer en annan förvrängd synvinkel på det.. 

JW  -Men så är det definitivt att media har ju sin logik och vill, ja dom har ju 

liksom vad dom tycker är intressant och lyfter fram där så där kan det 

definitivt vara en utmaning att lyfta fram just det man själv vill och man 

tycker är relevant, så är det absolut. 
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MS/NN -Finns det någon skillnad på den information som ni väljer att ge ut som 

ett pressmedelande som är mer riktat mot media jämfört med den 

information som ni tänker att den här informationen ska man komma in 

och läsa själv på till exempel hemsidan som konsument och den här ska 

man få genom media, finns det någon sådan tydlig gräns? 

JW -Vi har inte kommuniserat med pressmedelande kring CSR frågor hittills, 

men det kanske kommer tillfällen då det är liksom är någonting bra att 

göra. Men, även där är det lite så att de här frågorna är rätt så komplexa 

och media tvingas ju till inte minst när det gäller radio och tv tvingas man 

va ganska övergripande och då har vi ganska svårt att få fram några 

vettiga nyanser i ett ganska kort nyhetsinslag. 

MS/NN -Tänkte höra vilka intressenter kring Clas Ohlson tror du har stor 

betydelse att informationen når fram till? Jag tänker det finns ju 

leverantörer, ägare, konsumenter, media med flera. Vilka intressenter tror 

du har stor betydelse för Clas Ohlson att informationen kommer fram till? 

JW -Jag skulle nog vilja säga att våra leverantörer är jätte viktiga för det är 

dom också som måste vara med och göra jobbet så att våra leverantörer 

där har vi ju då en direkt kontakt där vi då arbetar tillsammans för att dom 

ska förbättra sig och uppfylla våra krav så den tycker jag är kanske den 

allra viktigaste. Sen tycker jag medarbetare är ju också väldigt viktiga för 

dom ska ju också, alla ska ju dra sitt strå till stacken och ja det är svårt att 

rangordna dom men även förstås våra kunder kan ju genom att ändra sin 

konstruktion också, vi har ju 4000 medarbetare och 60 miljoner kunder så 

det är klart att dom här 60 miljonerna kan göra väldigt mycket mer för 

miljön än vad 4000 kan, så om vi får våra kunder att välja smarta, 

miljösmarta lösningar så har ju det störst effekt på samhället. Men det är 

svårt att ställa dom här grupperna emot mig, jag skulle snarare vilja säga 

att alla har olika roller och alla behöver bidra för att det ska bli bra och sen 

har vi förstås våra aktieägare som också kan välja att premiera dom 

företagen som gör bra saker på hållbarhetsområdet så att det finns 

drivkraft även den vägen. Framförallt så är det så att vi tycker att det är 

positivt eller vi gillar att prata om CSR frågor med media, eller förlåt 

aktieägare och om man märker då att dom inte är intresserade då kan det 

bli lite svårt att prata om det för då kan dom säga jaja men nu vill vi prata 

siffror 

MS/NN  -Du sitter med i den här CSR gruppen ni har.. 

JW  -Ja 

MS/NN -Jag tänkte höra vem tror du är bäst på Clas Ohlson att kommunicera CSR, 

vem kan mest om det? 

JW -Nja jag skulle säga att jag är den som jobbar mest med frågan 

övergripande sen har vi ju våra experter inom miljö och socialt ansvar och 

det är ju klart att dom kan ju sina områden på ett mycket djupare plan än 
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vad jag kan så att, på bredden är det jag och på djupet är det våra 

specialister. 

MS/NN -Ja, men då låter det som vi har intervjuat rätt person på företaget 

JW  -Jo men det har ni nog, det har ni definitivt! 

MS/NN -Jag tror egentligen att vi har fått svar på våra frågor, sen tänkte jag höra 

du kanske märkte att det har tagit lite vändning i vårt arbete så att det 

kommer handla mer om kommunikation än om etik som vi var inne på 

mer från början, så jag tänkte höra om det står kvar att du skulle vilja se 

arbetet innan… 

JW -Jo men det är bra så kan man se om ni uppfattat det rätt inte minst då det 

har varit lite knastrigt på linjen här. 

MS/NN -Ja precis, men det kan vara bra för oss också. Vi har ett utkast som ska in 

ska vi se, på fredag om två veckor, är det ok om du får det utkastet och så 

kan vi ta ett beslut därefter? 

JW -Absolut, det går jättebra. 

MS/NN -Du ska ha ett stort tack för att du ställde upp på intervjun, det var väldigt 

givande. 

JW  -Absolut, tack själva 

MS/NN -Vi hörs då  

JW  -Hörs då  

MS /NN -Hej! 

JW -Hej! 
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Bilaga 2. Intervju med leverantör till Clas Ohlson 

Känner du till vad CSR (Corporate Social Responsibility) innebär?  

Ja, under andra benämningar till exempel för Clas Ohlson ”Uppförandekod för 

leverantörer”. En vanlig benämning är framförallt ”code of conduct”. 

Har Clas Ohlson gett ert företag (eller någon representant) någon utbildning inom 

CSR? 

 Ja, genom att skicka skriftligt material kallat ”Uppförandekod för leverantörer” och i 

denna beskrivit grundprinciperna för lagliga krav (avseende verksamheten i aktuellt 

land), arbetsmiljö, arbetsvillkor och miljö. För detaljer har de även hänvisat till 

tillämpliga FN- och ILO-konventioner då det gäller arbetsvillkor och främst gällande 

barnarbete. I fråga om miljökrav så krävs att allt material i den levererade produkten är 

REACH compliant. REACH står för “European Community Regulation on chemicals 

and their safe use”. Ett avtal skrivs med Clas Ohlson att man följer detta. Vidare så 

krävs att leverantörerna är anslutna till REPA (Registret för Produktansvar). Till detta 

tillkommer även kraven på elsäkerhet. 

Hur kommunicerar Clas Ohlson med ert företag? Vilka kanaler används? (Mail, 

telefon, webbsida etc...) 

Vanligtvis via mail men även via telefon. 

Har Clas Ohlson ställt några krav på att ni kollar upp era underleverantörer? 

Genom avtal eller hur har företaget gått till väga? 

Leverantörer som använder tillverkare för produktion av Clas Ohlsons produkter är 

ansvariga för att dessa genomför uppförandekoden. Leverantörerna ska se till att 

uppförandekoden är känd av de som berörs av produktion för Clas Ohlson. Clas Ohlson 

förbehåller sig rätten att göra oanmälda kontroller och uppföljning av varje leverantör 

och tillverkare. Leverantören skriver på ett avtal som intygar att man följer 

uppförandekoden. Leverantören skriver även på att produkten är REACH compliant. 

Det är här upp till leverantören att säkerställa att allt material följer förbuden, efter bästa 

förmåga. 

Tycker ni dem är tydliga i sina avtal kring etik, förstår man vad dem anser vara 

viktigt och vad som gäller? (Om det finns avtal) 

Ja, de är väldigt tydliga. Det kan dock vara ganska besvärligt att få rätt på innehållet i 

underleverantörenas produkter. Ibland så finns det dokument som beskriver REACH 

compliance men ibland så får man gå tillbaka till leverantörernas underleverantörer för 

att få rätt på de kemiska ämnena. Då det gäller underleverantörer inom EU så går det 

bra men kan vara betydligt värre då det gäller utomeuropeiska länder. Svårigheten är 

dock att kunna kontrollera hur t.ex. arbetsvillkor och mänskliga rättigheter följs av 

underleverantörer flera led tillbaka. 

Har ibland en känsla av att man lastar över ansvaret på leverantörerna, vilka trots allt 

har en begränsad möjlighet att kontrollera alla sina underleverantörer. Här finns det 

förmodligen mycket att göra för att hela kedjan tillbaka ska fungera tillfredsställande 
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medan det är en start att de stora butikskedjorna har börjat ställa krav på sina 

leverantörer.  

Har Clas Ohlson kontrollerat Clas Ohlson att ni följer avtal? (Om det finns avtal) 

Om ja, hur? 

Nej, inte hittills. Däremot då det gäller innehållsdeklaration av produkten med avseende 

på miljöfarliga kemikaler så har man gått igenom den produktdeklaration som skickats.  

Brukar Clas Ohlson uppdatera er gällande riktlinjer och mål för CSR-arbetet då 

dessa ändras? 

Har hittills inte erhållit uppdateringar. Det är dock regler som varje företagare själva 

kontinuerligt ska hålla koll på. 

Har du någon gång varit ute och kollat på Clas Ohlsons hemsida angående CSR 

och vad Clas Ohlson vill förmedla gällande detta? 

Nej, eftersom jag fått all info via mail. Har däremot fått kolla upp detaljer i olika 

dokument som finns tillgängliga på internet. 

Hur skulle du definiera kommunikationen mellan er och Clas Ohlson? 

Tvåvägskommunikation/Envägs? Kan ni påverka Clas Ohlson eller är de mer 

intresserade av att få ut sin information? 

Tvåvägskommunikation. En pragmatisk syn har tillämpats i fråga om hur realistiska 

djupare efterforskningar kan vara. Har en känsla av att man kan komma överens om 

handlingsplaner för att komma till rätta med problem, men om överenskomna mål inte 

uppfylls så avbryts sammarbetet. 

Rent generellt, hur CSR-medvetet anser ni ert företag vara? 

Mycket medvetet. 

Om CSR-kommunikationen mellan er och Clas Ohlson skulle kunna förbättras, 

hur skulle detta kunna ske? Förslag? (Vad kan Clas Ohlson göra bättre...) 

Tror inte att Clas Ohlson ensamt kan göra så mycket mera. Det måste till ett 

grundläggande stöd för leverantörerna/producenter så att man lättare ska kunna 

kontrollera under-leverantörers produkter och företagkulturer. 

 

 


