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Sammanfattning 
Många företag integrerar idag en social och miljömässig aspekt i sin verksamhet, utöver 

vad som krävs enligt lag. Det har blivit viktigare för företag att visa sitt engagemang för 

att gynna hållbar utveckling samt att se till att människor behandlas på ett sätt som anses 

etiskt rätt. Detta i och med att företagens intressenter, till exempel kunder och 

aktieägare, blivit allt mer medvetna och ställer större krav. Att arbeta med ett sådant 

ansvarstagande kallas för att arbeta med Corporate Social Responsibility, vilket 

förkortas CSR. CSR-arbete förekommer bland annat inom kosmetikabranschen där det 

miljömässiga, sociala och etiska ansvaret står i fokus, men även det ekonomiska är 

viktigt eftersom företaget också har ett ansvar gentemot sina aktieägare.   

Oriflame och The Body Shop är två stora företag som omsätter miljardbelopp och som 

hävdar att de tar ett CSR-ansvar. Kosmetikaföretag använder sig av ingredienser som 

ofta odlas i fattiga länder av människor som har svåra arbetsförhållanden. 

Ingredienserna inom kosmetikabranschen är ofta framtagna på ett sätt som kan ha en 

negativ effekt på miljön.  

Båda företagen har haft CSR som en del av sin verksamhet ända sedan de grundades vid 

sjuttiotalets början. Då var det ovanligt att arbeta med CSR och djurtester var ofta 

förekommande. Trots detta har båda företagen förespråkat ett ansvarstagande utöver det 

som krävts av lagen och både Oriflame och The Body Shop hävdar att de aldrig använt 

djurtester. Oriflame och The Body Shop är i grunden ganska lika varandra med tanke på 

att de grundades ungefär samtidigt, är inom samma bransch och jobbar utifrån liknande 

värderingar, dock är de ändå otroligt olika. 

Oriflame är ett svenskt företag med tillverkning och försäljning i stora delar av världen. 

De arbetar mycket med hållbar utveckling vilket är en naturlig del i deras organisation. 

Oriflame arbetar med hållbar utveckling utifrån fyra huvudområden: Vatten, avfall, 

klimatförändringar och hållbara källor. Inom dessa olika områden har de olika strategier 

som de arbetar med för att försöka uppnå de uppsatta målen. The Body Shop är ett 

brittiskt företag som också har försäljning i stora delar av världen. De är dock mer 

fokuserade på ett socialt och etiskt ansvarstagande. Idag utgår The Body Shop ifrån fem 

grundvärderingar i sitt arbete när de skapar nya produkter; stödja rättvis handel, försvara 

mänskliga rättigheter, mot djurförsök, aktivera självkänsla och skydda vår planet.  

Jämförelsen mellan Oriflame och The Body Shop visar tydligt att det finns skilda sätt 

att arbeta med CSR-frågor. Till exempel arbetar The Body Shop mer med det sociala 

ansvarstagandet medans Oriflame har ett mer ekonomiskt perspektiv på sitt CSR-arbete. 

Ofta finns det inget rätt eller fel i arbetet med dessa frågor utan det handlar snarare om 

vad företaget i fråga väljer att fokusera på. Eftersom både Oriflame och The Body Shop 

lyfter fram CSR-frågor i sin marknadsföring har vi även insett att det finns en 

ekonomisk vinning i att arbeta med CSR. Detta gör att arbetet även anpassas till de 

intressenter som respektive företag har. Den ekonomiska vinningen kan ibland få 

företagen att framhäva positiva drag hos sig själva och samtidigt undanhålla det som får 

dem att framstå i sämre dager. Detta har gett oss känslan av att företagen i vår 

undersökning ibland säger emot sig själva. Företagen skulle då istället gynnas av en mer 

öppen och ärlig dialog med sina intressenter, trots att detta kan innebära att en mindre 

smickrande sanning kring företagen avslöjas. 

  



 
 

  



 
 

Abstract 
Many companies integrate a social and environmental aspect into their businesses, 

beyond what’s required by law. It has become more important for companies to 

demonstrate their commitment to promote sustainable development and to ensure that 

people are treated in a manner that is considered ethically correct. This is because today 

the companies' stakeholders, for example customers and shareholders, are more aware 

and generally demand more. Working with such a responsibility is called to work with 

CSR, Corporate Social Responsibility. CSR is something that has manifested itself in 

the cosmetics industry where environmental, social and ethical responsibility is the 

focus, but economics are also important as the company also has a responsibility to its 

shareholders. 

Oriflame and The Body Shop are two large companies who state that they take 

responsibility for their actions. Cosmetics companies use ingredients that commonly are 

grown in third world countries. Cosmetic products are also often produced in a way that 

may negatively affect the environment.  

Both companies have had CSR as an important part of their business since they were 

founded, in the early seventies. This was a time when neither social nor environmental 

concerns received much attention. Animal testing was also common. Even so, both 

companies have advocated a responsibility beyond that required by law and they claim 

to never have used animal testing. Oriflame and The Body Shop are quite similar to 

each other given that they were founded at the same time, that they work with the same 

type of products and that they emphasize similar values, but still they are very different. 

Oriflame is a Swedish company with global manufacturing and sales. They work a lot 

with sustainable development which is a natural part of their organization. This work 

focuses on four main areas: water, waste, climate change and sustainable sources. 

Within each of these areas they have different strategies and goals that they are trying to 

achieve. The Body Shop is a UK company which also has global sales. They are, 

however, more focused on social and ethical responsibility. The Body Shop is currently 

focusing on five core values in the development of new products: supporting fair trade, 

defending human rights, opposing animal testing, improving self-esteem and protecting 

our planet. 

The comparison between Oriflame and The Body Shop shows how companies can work 

with different perspectives on CSR. The Body Shop focuses, for example, a lot more on 

the social responsibility while Oriflame have a more economic approach to their CSR-

work. It is generally a question of what the company chooses to focus on, since there is 

usually no single right answer on how to do it. Since both companies often focus on 

CSR in marketing, there is also an economic benefit in working with CSR. This enables 

the possibility of adjusting the CSR-work to benefit the company’s stakeholders. The 

economic benefits may sometimes tempt companies into highlighting the positive 

aspects of themselves and, at the same time, withholding things that make them appear 

less favorable. This appeared somewhat ambiguous in our research. In general 

companies would maybe find benefit in a more open and honest dialog with their 

stakeholders even if this could reveal a less favorable truth about the company.  
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1. Inledning 
Företag spelar idag en viktig roll i vårt samhälle. De skapar arbetsplatser och bidrar med 

produkter och tjänster som efterfrågas av oss människor. Ett företag är därför en del av 

vårt samhälle som har många olika relationer till olika grupper i den omgivning den 

verkar i. Det diskuteras därför flitigt om vilket socialt ansvar ett företag bör ta.  En del 

menar att företag endast har skyldigheter mot sina aktieägare, medan andra anser att 

företag har skyldigheter mot betydligt fler än så. Det finns idag ingen entydig definition 

av vad företagens sociala ansvar omfattar, men idéer om socialt ansvarstagande har fått 

ökad spridning runtom i Europa under det senaste decenniet. [Windell, 2006]  

Frågor rörande företagens sociala ansvar har under det senaste decenniet fått en ökad 

uppmärksamhet vilket påverkats av de företagsskandaler som inträffat runt 2000-talets 

början. Skandaler bidrog till att de här frågorna i större utsträckning uppmärksammades 

av allmänheten. [Grafström et al, 2008, A] En annan faktor som har spelat roll är att 

kommunikationen över internet har blivit mer tillgänglig, vilket har gjort att fler 

människor kan få inblick i över hur andra människor har det i andra länder på bara några 

sekunder. Därför väljer fler företag idag att redovisa och vara öppna med deras CSR 

arbete, corporate social responsibility.  

1.2 Frågeställning 

I den här rapporten undersöker vi hur två företag, The Body Shop och Oriflame, väljer 

att arbeta med CSR. Vi har valt två företag i samma bransch men med olika typer av 

kärnverksamhet för att fånga vad som förenar och skiljer deras arbete åt. De två 

företagen vi har valt att undersöka har fått olika mycket uppmärksamhet i media. The 

Body Shop har både kritiserats för ett omoraliskt och icke-ansvarstagande beteende men 

har även blivit hyllade för deras arbete. Oriflame har däremot inte fått så mycket 

uppmärksamhet utan mest varit i bakgrunden både gällande i media och deras eget 

arbete med CSR, men har nu på senare tid börjat engagera sig mer i dessa frågor. Vår 

frågeställning är därför:  

 

Hur arbetar kosmetikaföretag med CSR? 

– En jämförelse mellan The Body Shop och Oriflame. 

1.3 Metod 

Arbetet introducerades med föreläsningar och egna litteraturstudier för att skapa en 

djupare förståelse för CSR. Vid litteraturstudien fick vi fram fyra huvudområden som vi 

har utgått ifrån i vår undersökning. Vi har även tagit del av företagens årsredovisningar 

som visar företagens CSR-arbete, samt de resultat de åstadkommit under föregående år. 

The Body Shop har separat från årsredovisningen en Value Report som vi använt oss 

väldigt mycket av då de vägrat ställa upp på en intervju. En intervju har däremot hållits 

med Oriflames CSR-ansvarig Alice Devine på deras huvudkontor i Stockholm. Under 

den intervjun fick vi ta del av deras synsätt på CSR samt en inblick i deras arbete med 

hållbarhetsfrågor. 
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2. Vad är CSR? 
CRS står för Corporate social responsibility, som på svenska översätts ”företagens 

sociala ansvar” eller ”företagens samhällsansvar”. [Grafström et al, 2008, B] Det saknas 

idag en tydlig definition av vad företagens sociala ansvar innebär och vad det omfattar, 

men beskrivs ofta som ett frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning. Det är 

därför upp till varje företag att göra sin egen tolkning av hur de vill arbeta med CSR. 

Däremot använder sig många företag av EU-kommissionens definition av företagens 

sociala ansvar som en utgångspunkt. [Grafström et al, 2008, C] 

”Företagen bör på frivillig grund integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”. [EU-kommissionen, 2001] 

Vidare förespråkar Per Grankvist, författare och vice ordförande för Fair Trade i 

Sverige, att det frivilliga samhällsansvaret kan delas upp i tre områden: ekonomiskt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. [Grankvist, 

sep 2009, A] 

2.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

CSR och ekonomi handlar till stor del om ett ansvar gentemot aktieägarna och att se till 

att företaget går med så stor vinst som möjligt samt att aktieägarnas pengar används 

ansvarsfullt. Enligt boken CSR i praktiken [Grankvist, sep 2009, B] anser många 

företagsledare att det är slöseri med aktieägarnas pengar att donera till välgörenhet 

eftersom detta inte ger någon vinst till företaget. Det är företagets ekonomiska ansvar att 

se till att företaget överlever och ger vinst åt ägarna. Om välgörenhet ska räknas som 

CSR måste det ge någon form av utbyte, exempelvis att företaget som skänker pengar 

till en välgörenhetsorganisation får kunskap av organisationen om hur de kan arbeta på 

ett sätt som är mer CSR-anpassat. [Grankvist, sep 2009, B] 

2.2 Miljömässigt ansvarstagande 

Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva en verksamhet på ett sätt som på lång 

sikt inte påverkar jorden och våra naturresurser. [Grankvist, sep 2009, A] I dag är det 

nästan ett måste att ha hälsosamma produkter som tar hänsyn till miljön för att lyckas 

med en lansering av en ny produkt.[Grankvist, sep 2009, F] Det innebär alltså att 

försöka minska utsläpp av gödning och gifter samt arbeta med återvinning av produkter. 

Det handlar även om att se över transport och produktion. Om dessa kan effektiviseras 

kan det exempelvis leda till minskad vatten- och elförbrukning, som i sin tur ofta bidrar 

till en ekonomisk fördel för företaget.  

2.3 Socialt ansvarstagande 

Företagen har också ett socialt ansvar, detta innebär att man ser till att de anställda på 

företaget är nöjda och kan leva ett bra liv.[Grankvist, sep 2009, C] Det ska finnas en bra 

balans mellan bland annat olika åldrar, kön och etnicitet. Enligt Grankvist är det bra om 

arbetsgivaren kan erbjuda personalen stöd i svåra tider och viktigast av allt; att de 

anställda känner att de kan vara sig själva på arbetsplatsen utan någon form av 

diskrimminering. 
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2.4 Etiskt ansvarstagande 

Företag kan bara bli långsiktigt hållbara genom att säkerställa att alla aktiviteter som 

görs för att ta miljömässigt och socialt ansvar har en koppling till det ekonomiska 

ansvarstagandet. Ibland hamnar man dock i situationer där det blir tydligt att det också 

finns en fjärde dimension att ta hänsyn till – det etiska ansvarstagandet. [Grankvist, sep 

2009, D]   

Företagande handlar om att kunna tillfredsställa intressenternas krav och behov. I 

dagens samhälle kräver till exempel många kunder att de varor eller tjänster som de 

köper ska vara producerade på ett sätt som tar miljömässigt och socialt ansvar. 

Företagen måste leva upp till dessa krav för att överleva och ta sitt ekonomiska ansvar 

gentemot ägarna. Enligt Grankvist handlar etiskt ansvarstagande om att leva upp till, 

och överträffa, de moraliska förväntningar kunderna eller det offentliga har på företaget. 

[Grankvist, sep 2009, E] Till exempel ställs det krav på hur de anställda behandlas och 

detta gäller i många fall också underleverantörerna och producenterna.  

2.5 Intressemodellen 

Förutom att företagen själva engagerar sig i CSR-frågor engagerar sig även stater, 

intresseorganisatorer, organisationer som tillhandahåller olika miljö och sociala 

standarder för företag, konsulter, kunder, media och många fler i arbetet med CSR. 

[Grafström et al, 2008, D] Företagens sociala ansvar definieras och utvecklas därför av, 

i samverkan med och mellan företagen och deras intressenter. I Figur 1 visas hur 

kommunikationen mellan ett företag och dess intressenter kan se ut. Dessa intressenter 

är tillsammans med företagen på olika sätt med och sätter ramar för det sociala 

ansvarstagandet.  

 

 

Figur 1. Den klassiska intressemodellen. [Freeman, 1984] 
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Idag finns även en utvecklad bild av intressemodellen där intressenterna inte bara har en 

relation till ett företag utan även en relation med varandra. [Grafström et al, 2008, E] 

Grafström menar att förstå och ta hänsyn till en intressent innebär att ha en inblick i 

vilka aktörer som den intressenten samarbetar med. Detta är viktigt därför att de aktörer 

som engagerar sig i frågor som rör samhälls - och miljöansvar samspelar. De bygger sitt 

engagemang på andras argument och tar hjälp av varandra för att driva igenom initiativ 

och skapa intresse. I Figur 2 visas det hur dessa relationer kan se ut.  

 

 

Figur 2. Den utvecklade intressemodellen [Grafström et al, 2008, E] 
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3. The Body Shop  
The Body Shop är idag en del av kosmetikaföretaget L’Oréal och erbjuder sina kunder 

över 1200 sorters kosmetikaprodukter i 2600 butiker. Butikerna finns fördelade i 66 

länder runt om i världen [The Body Shop, 2012, A] och företaget har en omsättning på 

1344 miljoner Euro. [L’Oréal, 2012 ] The Body Shop marknadsför att den enda vägen 

till äkta skönhet är den naturliga vägen – ”Nature’s Way”, och det är en övertygelse de 

har haft i flera år. [The Body Shop, 2012, B] Med ”Nature’s way” menar de att de 

ständigt letar jorden runt efter de allra bästa ingredienserna som naturen kan erbjuda för 

att tillverka produkter som är fyllda med egenskaper som lyfter fram den naturliga 

skönheten. Samtidigt strävar de efter att skydda vår planet och de människor som är 

beroende av den. ”Vi gör det inte för att det är modernt just nu, vi gör det för att det för 

oss är det enda sättet att göra affärer” [The Body Shop, 2012, B].  

Detta tankesätt har funnits ända sedan den första butiken öppnades år 1976 i Brighton, 

England. [The Body Shop, 2012, C] Grundaren, Anita Roddick, beskriver verksamheten 

som ”The business of business should not just be about money. It should be about 

public good, not private greed” [The Body Shop, 2012, F]. Detta liknar EU 

kommissionens definition om CSR och har som utgångspunkt att det sociala ansvaret 

formas och omformas i relationer till företagets intressenter. 

The Body Shop har alltid förespråkat CSR-frågor som en del av deras varumärke och 

därför har det varit viktigt att visa för omvärlden vad de gör och har gjort.
 
[The Body 

Shop, 2012, D] Den första glimten av CSR var inom det miljömässiga ansvarstagandet 

då kunderna fick 15 % rabatt om de tog med sig sina tomma flaskor för en påfyllnad. 

[Fernando, 2012] Deras fortsatta arbete med CSR gjorde att The Body Shop blev ett av 

de första företagen i historien att publicera en Value Report, år 1995. [The Body Shop, 

2012, E] Rapporten fick mycket uppmärksamhet, bland annat blev den banbrytande i 

FN: s Miljö och hållbarhetsprogram och rankades högst i granskningen av 

internationella miljörapporter. [The Body Shop, 2012, C] The Body Shop väljer idag att 

inte bara kommunicera sitt CSR-arbete genom separata Value Reports utan de 

förmedlar även sitt arbete genom sina hemsidor och sin egen tidning, The Body Shop 

Magazine. De har även ett virtuellt utbildningsprogram för sina anställda så att de på ett 

enkelt och snabbt sätt kan bli involverade i The Body Shops värderingar och arbete.  

The Body Shop märker sina produkter för att visa kunderna vilka som innehåller 

ingredienser som till exempel är Fair Trade- eller ECO-certifierade.[The Body Shop, 

2012, A] Se Figur 3 för att se hur dessa märkningar kan se ut.  

 

 

Figur 3. Två sorters märkning av produkterna för att tydligt visa kunderna vilka 

produkter som innehåller ingredienser som är miljövänliga respektive innehåller 

certifierad palmolja.[The Body Shop, 2012, A] 
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3.1 Värderingar 

Idag utgår The Body Shop ifrån fem grundvärderingar i sitt arbete när de skapar nya 

produkter; stödja rättvis handel, försvara mänskliga rättigheter, mot djurförsök, aktivera 

självkänsla och skydda vår planet. [The Body Shop, 2012, G] Det är ett synsätt som 

utgår från deras kärnverksamhet – att producera och sälja kosmetikaprodukter som får 

kunden att se bra ut, känna sig bra och göra bra. [The Body Shop, 2012, A] För The 

Body Shop handlar samhällsansvar främst om att säkerställa att deras produkter är 

tillverkade under acceptabla arbetsförhållanden.  

För att stödja rättvis handel startade The Body Shop år 1986 Community Fair Trade 

programmet i Indien. Idag omfattar programmet 25 000 människor i 23 länder som till 

exempel Italien, Ghana, Guatemala och Brasilien. Community Fair Trade programmet 

bygger på rättvist betalt arbete som utförs under acceptabla förhållanden. Från The 

Body Shops sida innebär det idag också långsiktiga åtaganden som garanterar en 

regelbunden och långsiktig inkomst för deras leverantörer och underleverantörer. [The 

Body Shop, 2012, H]  

The Body Shop använder sig av en sorts kontrakt, Code of Conduct, för att avgöra om 

deras direkta leverantörer bryter mot deras värderingar, se Bilaga 1. Innan de börjar ett 

samarbete låter The Body Shop leverantören skriva på kontraktet så att båda parterna 

står på samma nivå. Koden omfattar frågor som barnarbete, diskriminering, 

arbetsvillkor, skäliga löner och föreningsfrihet. [The Body Shop, 2012, A]  

The Body Shop skriver även i sin Value Report 2011 att de varor som de köper in ska 

ge underleverantörerna skäliga löner, samt bidra till olika utvecklingsprojekt i de 

samhällen som deras leverantörer lever i. Utvecklingsprojekten kan till exempel 

innebära skolor och utbildning, hälsovård, tillgång till rent vatten eller något annat som 

samhället har behov av. The Body Shop Foundation är The Body Shop’s internationella 

stiftelse som stödjer dessa innovativa projekt över hela världen. Genom stiftelsen har 

det hittills byggts 8 skolor och 30 vattenprojekt som gett rent vatten till över 5000 

människor.  

Vidare kan vi läsa att The Body Shop arbetar med CSR genom att fokusera på miljömål 

som de själva har satt upp för framtiden. Till exempel minska på elförbrukning och 

koldioxidutsläpp. De arbetar bland annat med produkternas placering i transporterna för 

att få plats med så mycket som möjligt i samma last. På senaste tid har de även sett till 

att deras flaskor är tillverkade av 100 % återvunnet material. Detsamma gäller deras 

papperspåsar som tillverkas av 100 % återvunnet papper och trycks med vattenlösligt 

bläck vilket är bättre för miljön.  

The Body Shop uppmuntrar sina team att vara så aktiva i det lokala samhället som de 

kan. De har bland annat en policy som säger att de anställda under sex betalda 

arbetsdagar per år får ägna sig åt volontärarbete.  
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3.2 Kritik mot The Body Shops CSR-arbete 

The Body Shop har blivit starkt kritiserade av både samhällsmedlemmar och media. 

[Westholm, 2012] Det gick så långt att många tillslut valde att demonstrera mot The 

Body Shop och försökte uppmuntra andra till att bojkotta företaget bland annat genom 

starka affischer som spreds runt om i samhället. [Fernando, 2012] Se bilaga 2 hur en 

sådan bojkottningsaffisch såg ut. Under denna tid tappade The Body Shop många 

kunder och har sen dess försökt att reparera det dåliga ryktet som uppstod. Det hela 

började när The Body Shop blev uppköpta av L’Oréal 2006. [The ind. news, 2012]  

En av The Body Shops grundvärdering som tidigare nämnts är att aktivera självkänslan 

hos kvinnor. Därför valde de att använda en mulligare barbiedocka som deras ansikte 

utåt. Dock blev det mycket skriverier om detta då L’Oréal inte alls har samma värdering 

och istället använder sig av kändisar med perfekta kroppar som förknippas med att vara 

sexiga i sin reklam. I Figur 4 visas ett exempel på en reklambild från The Body Shop 

och en reklambild från L’Oréal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Reklambild från The Body Shop [Google, 2012, A] och L’Oréal.[Google, 

2012, B] 

 

Dock var det The Body Shops och L’Oréals olika syn på djurförsök som var den största 

anledningen till bojkottningarna. The Body Shop har alltid varit strängt emot att testa på 

djur medan L’Oréal är kända för det [Forska utan djurförsök, 2012] och gör det än idag. 

[Peta, 2012] Dessa motsägelser gjorde att många människor tyckte att The Body Shop 

inte stod för det dem sa.  

Även idag kan vi märka att detta är en känslig fråga. Då vi frågar ansvarig på The Body 

Shop i Sverige om de granskar de ingredienser som finns i deras inköpta produkter och 

om huruvida dessa har testas på djur vill de inte ge några kommentarer. Se bilaga 3 för 

att se de intervjufrågor vi har försökt att få svar på från The Body Shop i Sverige. 
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4. Oriflame 
Oriflame grundades i Sverige 1967 av Jonas af Jochnick, Robert af Jochnick och Bengt 

Hellsten. Det är idag ett internationellt företag med försäljning i över 60 länder och som 

omsätter årligen cirka 1,5 miljarder euro. [Oriflame, 2012, A] Oriflames affärsidé 

bygger på direktförsäljning, vilket innebär att vem som helst kan anmäla sig till 

Oriflame och sedan börja sälja deras produkter till människor i sin närhet. 

Direktförsäljning är inte så stort i Sverige, men desto större utomlands, till exempel i 

Ryssland och Latinamerika. [Devine, 2012]  

 

Oriflame anser sig vara ett ansvarstagande företag med störst fokus på miljöaspekten 

och hållbar utveckling. [Devine, 2012] Att arbeta med hållbar utveckling har alltid varit 

en del av hur Oriflame är som företag och de har jobbat med den här typen av frågor 

ända sedan företaget grundades. Oriflames aktieägare tycker att hållbar utveckling är 

viktigt och därför anser de att det är en viktig fråga att arbeta med. De jobbar utifrån 

fyra olika huvudområden; vatten, avfall, klimatförändringar och hållbara källor. Dessa 

områden togs fram av Oriflames styrelse 2010 då de tyckte att det behövdes en ny 

strategi att arbeta utifrån. [Oriflame, 2012, A] Då den nya strategin togs fram uppkom 

även en del konkreta mål som Oriflame vill uppnå inom en femårsperiod. 

 

Hur CSR organiseras i företag kan skilja sig åt och ansvaret kan placeras på olika 

avdelningar i olika företag. [Grafström et al, 2008, F] På Oriflame är det Alice Devine 

som är ensam ansvarig för CSR-arbetet. Hon fungerar som en intern konsult och hjälper 

de olika avdelningarna med frågor inom hållbar utveckling. [Devine, 2012] När det 

gäller frågor som handlar om socialt ansvar, så som att kolla upp underleverantörer, är 

det den inköparen som har kontakt med leverantören som har ansvaret. Oftast är det 

dock VD:n som har det slutgiltiga ansvaret vid beslutsfattande kring CSR och 

avdelningscheferna har ansvar på sin respektive avdelning. Alice fungerar i dessa 

situationer mer som ett stöd.  

 

Oriflame kommunicerar sitt ansvarsarbete genom sin hemsida och de har valt att ha ett 

speciellt avsnitt i sin årsredovisning där det står noggrant om deras arbete för en hållbar 

utveckling. [Oriflame, 2012, A] Det är också en naturlig del i Oriflames 

reklamkampanjer att förespråka om miljö och hållbarhet. Nyligen lanserade de en helt 

ny serie som heter ecobeauty och produkterna i den serien har fyra olika certifieringar 

som påvisar hållbarhet.
 
[Devine, 2012] I Figur 5 visas hur Fair Trade märks ut på 

produkterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Marknadsföringsbild på Oriflames nya produktserie ecobeauty. [Google, 2012, 

C] På produkterna syns en av de fyra certifieringar som serien har nämligen Fair 

Trade-certifierningen. 
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4.1 Vatten 

Inom vatten fokuserar Oriflame mycket på att minska användandet av vatten i 

fabrikerna. Vattnet används till största del för att rengöra maskinerna som fyller burkar 

och flaskor med olika produkter. [Devine, 2012] Eftersom samma maskiner används till 

olika typer av produkter är det väldigt viktigt med rengöringen emellan bytet och det 

krävs därför ganska mycket vatten. Oriflame planerar att dra ner på sin 

vattenförbrukning i fabrikerna med ungefär 10 % under en femårsperiod [Oriflame, 

2012, A] genom att bland annat återvinna vattnet i slutna processer. [Devine, 2012] 

Eftersom många av Oriflames fabriker ligger i länder som Indien och Kina där vatten är 

en begränsad resurs är det viktigt att de är effektiva då de använder vattnet. 

4.2 Avfall   

Oriflame är noga med att märka sina förpackningar med att de är återvinningsbara och 

de kartonger som produkterna ligger i är FSC-märkta, vilket innebär att de kommer från 

hållbart skogsbruk. [Devine, 2012] Avfall kan också innebära när använda produkter 

sköljs ut i avloppet. Då är det bra om ingredienserna i produkten är biologiskt 

nedbrytbara, speciellt eftersom Oriflames marknad är stor i länder som inte har så bra 

reningssystem. [Devine, 2012]  

4.3 Klimatförändringar 

Oriflame är mycket måna om miljön och har som mål att till 2015 minska sina 

koldioxidutsläpp med 20 %. [Oriflame, 2012, A] Fabrikerna har genomgått revisioner 

för hur man ska lyckas med detta och strategin består av flera olika delar. [Devine, 

2012] De försöker till exempel använda sig av videokonferenser vid sina internationella 

kontakter istället för att flyga dit. De ser även över frakten av produkterna så att den blir 

så effektiv som möjligt genom att till exempel ge förpackningarna en form som är lätt 

att stapla så att lastutrymmen ska kunna fyllas ordentligt.  

 

Oriflame håller också på att bygga sin första Green Building certifierade fabrik i 

Ryssland, vilket innebär att det är en fabrik som är energisnål. [Oriflame, 2012, A] 

Byggnaden är välisolerad och i många rum finns rörelsesensorer för att tända lamporna. 

Byggnaden kommer också att använda sig av regnvatten för att kunna spola på toaletten, 

eftersom det är oviktigt hur rent det vattnet är. Istället för att behöva pumpa runt 

kosmetikaformulan i olika rör kommer man att kunna använda sig av tyngdkraften för 

att förflytta formulan.
 
[Devine, 2012] 
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4.4 Hållbara källor 

Oriflame ser till att plasten i deras plastförpackningar består av så mycket återvunnen 

plast som möjligt. [Devine, 2012] De försöker också att göra förpackningarna så lätta 

som möjligt eftersom tunga förpackningar kräver mer energi att packa och tillverka. 

Även själva påfyllnaden av kosmetika i förpackningarna försöker de att anpassa så att 

förpackningarna är utformade på ett sätt som gör dem lättfyllda, vilket innebär att 

mindre energi krävs. Oriflame försöker tänka igenom alla skeden av processen från 

tillverkning till packning. [Devine, 2012] 

 

Hållbara källor innebär också att använda sig av hållbara ingredienser i produkterna. 

Till exempel har det varit väldigt mycket diskussioner kring hållbar palmolja i media 

och detta är något som Oriflame engagerar sig i. [Oriflame, 2012, A] De köper certifikat 

från Green Palm vilket är en organisation som ser till att pengarna kommer till plantage 

som tar fram hållbar palmolja. Oriflame köper 100 % av sin palmolja via Green Palm 

certifikat vilket innebär att den kommer från hållbara plantager, dock blandas sedan all 

palmolja på världsmarknaden och det blir omöjligt att ta reda på det specifika 

ursprunget. 

4.5 Djurtester 

Oriflame skriver på sin hemsida att de inte testar sina produkter på djur och aldrig har 

gjort det. [Oriflame, 2012, B] Även i intervjun med Alice Devine får vi reda på att de 

från första början har tagit avstånd från djurförsök. De följer EU:s regler som sedan 

våren 2009 förbjuder försäljning av kosmetikaprodukter som har djurtestats och 

producerats i EU eller importeras till EU. Dock gäller enligt EU ett undantag, fram till 

2013, för de produkter och ingredienser som inte kan testas på ett alternativt sätt. 

[Djurförsök, 2012] Under intervjun får vi reda på att de produkter som Oriflame köper 

in, vilket innebär cirka 40 % av det totala sortimentet, [Oriflame, 2012, A] har de ingen 

koll på huruvida de har djurtestats eller inte.  
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5. Analys 
De båda företagens kärnverksamhet skiljer sig åt. Oriflame har en person som ensam är 

ansvarig för frågorna som rör CSR, vilket de själva kallar hållbar utveckling, och 

försöker genom denna person att implementera in hållbar utveckling i organisationen. 

The Body Shop engagerar alla i företagskedjan i CSR-frågor ända ut i butikerna. De har 

heltidsanställda personer som i grupp arbetar med CSR-frågor i olika områden.  

Risken att bli kritiserad är ett starkt skäl till att ta ett CSR-ansvar. I kosmetikabranschen 

har många företag fått kritik för deras påverkan på både människa och miljö. Därför kan 

det vara väldigt praktiskt att hinna före kritiken och slå bort den, innan den hinner 

uppstå, med hjälp av kraftiga kampanjer som säger att företaget tar ett samhällsansvar. 

Detta är en metod som The Body Shop använder sig av och hela deras varumärke 

bygger på det etiska och miljömässiga ansvarstagande som de anser sig ta.  Dock 

orsakar detta också en uppmärksamhet som gör att folk börjar undersöka och ifrågasätta 

deras arbete. Därför kan det ibland vara mer praktiskt att ligga lite lågt med mer tysta 

kampanjer som inte exponeras i media och liknande. Vi tror att detta kan ha varit en 

orsak till varför Oriflame har hållit sig mer i bakgrunden än vad The Body Shop gjort.  

Båda företagens arbete med CSR-frågor efterspeglar EU-kommissionens definition av 

företagens sociala ansvar, vilket ofta används som en utgångspunkt. Det har visat sig att 

det går att arbeta med CSR på olika sätt. The Body Shop fokuserar mycket på det 

sociala och etiska ansvarstagandet, medan Oriflame istället fokuserar på hållbar 

utveckling och det miljömässiga ansvarstagandet. Att fokusera på miljö och hållbarhet 

är en ekonomisk fördel då det minskar energiförbrukningen vilket i sin tur gynnar 

miljön och företagets ekonomi. 

The Body Shop lägger däremot väldigt mycket fokus på det sociala och det etiska 

ansvaret, något som kanske inte ger ett direkt sparande till företaget, men som definitivt 

är värdefullt för deras varumärke. Undersökningar som gjorts visar att en stor del av de 

återkommande kunderna på The Body Shop känner att de gör någonting bra för världen 

när de köper deras produkter. [The Body Shop, 2012, A] Vi tror att människor idag är 

mer medvetna och vill känna att de står för någonting viktigt. Detta skulle kunna vara en 

anledning till varför The Body Shop väljer att arbeta med CSR, de får återkommande 

kunder och det stärker deras varumärke på ett positivt sätt. Att det har ekonomiska 

fördelar är också självklart annars hade de inte arbetat så mycket med det som de 

faktiskt gör.  

Oriflame och The Body Shop väljer att redovisa sina strategier och resultat på olika sätt. 

The Body Shop redovisar sina resultat i en Value Report som beskriver deras arbete. 

Oriflame däremot redovisar sina strategier och resultat i ett speciellt kapitel i 

årsredovisningen. Enligt Grafström [Grafström et al, 2008, G] handlar det i stor 

utsträckning om vilken identitet organisationen önskar presentera till omvärlden. The 

Body Shop talar huvudsakligen till sina kunder och gör en lättläst rapport med mycket 

färg och bilder. De vill verkligen visa sina kunder att de tar ansvar för sina 

underleverantörer och producenter. Vi anser däremot att Oriflame har företagets 

aktieägare som den viktigaste intressenten och därför väljer att redovisa sin hållbara 

utveckling som en del av årsrapporten. The Body Shop sätter kunderna i fokus medan 

Oriflame fokuserar på företagets lönsamhet.   
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Under arbetets gång har vi märkt att djurtester är en väldigt känslig fråga för båda 

företagen. Båda påstår att de inte testar sina produkter på djur, men när vi nämner detta 

är det uppenbart något de gärna pratar bort. The Body Shop skriver i sin Value Report 

att de är emot djurtester och att de till och med har en anställd som ansvarar för dessa 

frågor. Men eftersom The Body Shop ägs av L’Oréal som är omtalade för sina 

omoraliska metoder kan detta bestämt ifrågasättas.  Även Oriflame skriver i sin 

årsrapport och på sin hemsida att djurtester inte förekommer och aldrig har gjort det, 

men i intervjun med Alice Devine får vi reda på att hon inte vet vad som gäller för de 

inköpta produkterna vilket är ungefär 40 % av deras sortiment. Vi får också reda på att 

alla ingredienser som förekommer i skönhetsprodukter någon gång har testats på djur 

för annars hade de inte funnits inom den industrin. Med tanke på att EU inför det sista 

steget i försäljningsförbudet mot djurtestad kosmetika 2013 [Europaportalen, 2012] 

tvingas båda företagen att lösa det på olika sätt. Alice på Oriflame berättar att de 

använder sig av frivilliga människor att testa på medan The Body Shop istället genom 

L’Oréal utvecklar och tar fram ett material som liknar människohud att göra sina tester 

på.  

The Body Shop har under det här projektet varit svåra att samarbeta med. Efter att de till 

en början varit positiva till en intervju ändrades deras attityd till att helt undvika 

medverkan i vår undersökning. Detta anser vi vara väldigt konstigt då en del av The 

Body Shops vision är nöjda kunder som är väl informerade om det sociala ansvar de tar. 

Varför är de då så ovilliga att prata om dessa frågor? När vi har läst om The Body Shop 

har vi upptäckt mer och mer som verkar underligt och de säger emot sig själva på flera 

punkter, speciellt gällande sammanslagningen med L’Oréal. Vi tycker att de får sitt 

arbete med CSR att låta mer än vad det är och att det i grund och botten endast är en 

ytlig bild som handlar om att måla upp en positiv bild av företagets varumärke för att 

öka inkomsterna.  
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6. Slutsats 
Oavsett hur mycket tid ett företag lägger ner på att finna en riktig definition av det 

sociala ansvaret är det slutligen i relation till dess intressenter som gränserna och 

ramarna för det sociala ansvarstagandet sätts. Vi tror att anledningen till att The Body 

Shop har ett omfångsrikare CSR-arbete är för att de båda företagen har olika fokus, 

vilket innebär att de riktar sig till olika intressenter. Antagligen har The Body Shop 

också kommit längre i sitt arbete inom CSR eftersom de uppger sig arbeta med det inom 

fler områden och på en djupare nivå.   

 

Det kommer nog dröja ett tag till innan man kommer överens om ett sätt att arbeta med 

CSR och om hur långt ett företags ansvar sträcker sig. Det finns många likheter och 

olikheter mellan hur de här två företagen arbetar med CSR och det finns inget som säger 

vad som är rätt eller fel, men vi har listat några av de områden som är viktiga för ett 

kosmetikaföretag att ha i beaktning. Det absolut viktigaste är att ta sitt ansvar mot sina 

aktieägare, alltså se till att företaget går med vinst. Om ett företag inte överlever kan det 

inte ta sitt sociala ansvar för de anställda, vilka då inte längre kan jobba kvar för 

företaget. Det sociala ansvaret innebär också att företaget ser till att deras anställda har 

rättvisa villkor och det gäller inte bara de anställda inom den närmaste organisationen 

utan även underleverantörer och producenter som företaget samarbetar med.  

Något som är väldigt viktigt i dagens samhälle är att ta ett ansvar gentemot miljön 

genom att noga se över sin produktion och sina transporter. Det inkluderar även de 

restprodukter och det avfall som bildas under alla steg av processen, från odling och 

tillverkning av ingredienser till dess att produkten är förbrukad och återvinns. Det 

faktum att det för ett företag även kan vara en ekonomisk vinning att arbeta med 

hållbarhet gör att fler företag inom kosmetikabranschen borde överväga att utöka sitt 

arbete inom det området. Vi tror till exempel att Oriflame i första hand är intresserade 

av den ekonomiska vinst som miljöarbetet innebär då det sparar energi och därefter 

utnyttjar den goda miljöeffekten för att marknadsföra sig som ett ansvarstagande 

företag. Även The Body Shop arbetar med miljöfrågor men inte i samma utsträckning 

som Oriflame. 

Vi tycker att det är bra att integrera hela företaget i CSR-frågor istället för att enbart ha 

en speciell grupp som arbetar med det. Om CSR-frågorna implementeras på ett bra sätt 

hos alla medarbetare i företaget blir det en naturlig del i alla processer och det kommer 

då vara lättare att kontinuerligt arbeta med dem.  

Angående den känsliga frågan om djurtester tycker vi att det är bra att båda företagen 

undviker att testa på djur. En fråga som dock kan ställas är huruvida det är att ta socialt 

ansvar att låta frivilliga människor testa produkter som inte tidigare har testats? Och hur 

okej är det egentligen att låta konsumenter köpa produkter som bara testats på 

konstgjord hud där det är svårt att vara helt säker på utfallet? Den här diskussionen kan 

hålla på hur länge som helst, vårt anseende om företagen har dock ändrats till det sämre 

då de har varit väldigt hemlighetsfulla i denna fråga.  Vi anser att det hade varit bättre 

om företagen hade varit mer öppna om dessa problem och gjort sina kunder medvetna. 

Vi anser att företagen kan gynnas av en mer öppen och ärlig dialog med sina 

intressenter trots att detta skulle kunna innebära att en mindre smickrande sanning kring 

företagen avslöjas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – The Body Shops Code of conduct  
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Bilaga 2 – Bojkottningsaffisch mot The Body Shop 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till The Body Shop 

 

På er hemsida kan vi se att ni jobbar väldigt mycket med Corporate Social 

Responsibility, hur kommer det sig att ert företag har valt att jobba med dessa frågor? 

 

Har ni någon speciell avdelning som jobbar med CSR? 

 

Hur många är ni som arbetar med CSR-frågor och har ni någon/några som arbetar heltid 

med detta? 

 

Hur mycket tid lägger ni på ert arbete kring CSR? 

 

Utbildar ni er personal i CSR-frågor? Hur går det till i sådana fall? Hur ofta, vart, vem? 

 

Hos vem ligger det slutgiltiga ansvaret för beslut kring viktiga CSR-frågor i ert företag? 

 

Varifrån får ni er inspiration? Inspireras ni av andra företags arbete med dessa frågor? I 

sådana fall vilka företag och varför? 

 

Brinner ni mer för något av områdena? (Ekonomi, Socialt, Miljö) Hur kommer det sig? 

 

När ni utvärderar ert arbete med CSR, på vilket sätt mäter ni att det är lönsamt att jobba 

vidare med dessa frågor?  

 

Kan man se någon tydlig skillnad på vilka CSR-frågor som har gett mer avkastning för 

företaget? 

 

Skiljer ert arbete med SCR-frågor här i Sverige mot vad ni gör i andra länder där er 

organisation är verksam?  

 

Miljö 

Hur kommer ni på vad ni ska jobba med, t.ex hur gör ni när ni ska komma på ett nytt 

sätt att skydda miljön? 

 

Ni var det första företaget att ge ut Value reports, hur har det påverkat er som företag? 

Eftersom ni har fortsatt och många företag har tagit efter er så måste det ju påverka 

företaget på ett positivt sätt? 

 

Vi vet att ni jobbar med ”Protect our Planet”, men hur gör ni när ni jobbar med det?  

 

Inom vilka olika områden jobbar ni med miljöfrågor? Är vissa områden lättare/svårare? 

 

Fair trade 

Vi vet att ni jobbar med Fair Trade, men hur gör ni när ni jobbar med det?  

 

Hur skapar ni bra arbetsförhållanden?  
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Hur hjälper ni till exempel producenterna och ser till att de har schyssta arbetsvillkor? 

Kollar ni upp med jämna mellanrum att dessa villkor uppfylls?  

 

Hur ser det ut med mellanhänder/underleverantörer, har ni sådana? I hur många steg i så 

fall?  

 

Hur håller ni koll på dessa, byter ni underleverantörer om de inte lever upp till era krav? 

 

Skriver ni avtal? Vad händer om dessa inte uppfylls?  

 

L’Oréal och Neslté 

Loreal har ju inte jobbat lika mycket med CSR-frågor som er och vi undrar om detta har 

påverkat ert arbete?  

 

Är det någon skillnad nu när L’Oréal äger Body Shop mot hur det var innan?  

 

Nestlé äger ju en del av L’Oréal och Nestlé har ju gått ut och sagt att de testar vissa 

produkter på djur, (t.ex sitt te Nestea 2011)? Hur ställer ni er till det? 

 

Vi har läst att folk anser att L’Oréals reklam har en mer sexuell anspelning i jämförelse 

med er och det är något som också blir ganska uppenbart då man jämför era annonser. 

Vad anser ni om de med tanke på er ”Self esteem” kampanj? 

 

Övrigt 

Beställer ni ingredienser från andra kosmetikaföretag? Kollar ni upp om dessa företag 

testar på djur?  

 

Tycker ni att välgörenhet är CSR? Till exempel er kampanj som ni nu har mot 

trafficking? 

 

På vilket sätt tar ni CSR-ansvar inom ekonomiområdet? 

 

Framtiden 

Har ni hört talas om Greenbuilding? Är det något ni är intresserade av att jobba med i 

framtiden? 

 

Hur kommer ni jobba vidare för att få en ännu större del Fair-trade ingredienser i era 

produkter? 

 

Hur ser framtiden ut? Vilka områden känner ni att ni inte har utforskat ännu som ni 

kanske vill ta er an i framtiden? 

 

Tack för din hjälp! 
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Bilaga 4 – Intervju med Oriflame 

 

Varför har ni valt att arbeta med CSR-frågor?  

- Jag tror det är oundvikligt alla företag måste ju arbeta med hållbarhet. Om 

företag ska överleva i världen som det ser ut idag så måste allt förändras och gå 

mot mer hållbart. Så jag tror på ett sätt så har man inget val som företag, sen går 

det ju givetvis för olika företag olika fort. Men jag tror att företag som kommer 

att lyckas är dem som verkligen jobbar med det här och som satsar på det. 

Hållbarhet har alltid varit nära Oriflames, det är en del av vår bakgrund och var 

vi kommer ifrån ända sedan företaget grundades för 45 år sedan så har 

miljöfrågor varit viktiga. Det är ett svenskt företag och det har liksom alltid 

funnits där. Sen har vi kanske de senaste fem åren blivit lite mer strukturerade, 

från att det här har drivits från väldigt olika delar av företagen så har vi nu tittat 

på helheten. Vi gjorde en livscykelanalys som analyserade hela livscykeln då 

från att vi utvann råmaterial till att vi transportera saker. Det är våra fabriker och 

konsulter och sådana saker så vi tittar på helheten och tar fram en ny strategi. Så 

de senaste 2-3 åren har vi en ny strategi att jobba med, men frågan har alltid 

funnits där.  

- Men visst var det först 2010 som styrelsen bestämde att ni skulle börja jobba ut 

efter de fyra olika områdna…? 

- Livscykeln hjälpte oss att hitta de fyra, som vi kallar, impact-areas. De fyra stora 

områdna där vi känner att vi har stor påverkan på miljön. Det är inom dom 

områdna vi fokuserar nu och där har vi ett antal frågor som vi fokuserar inom. 

 

När började ni jobba med CSR-frågor? Är det något ni gjort från början eller har 

det utvecklats med tiden?  

- Det har alltid funnits där men utvecklats mer och mer. På sjuttiotalet tänkte de ju 

annorlunda än vad vi gör idag så det har ju utvecklats, men det har alltid varit 

väldigt viktigt. 

- Men det här med Fair trade har väl mer växt fram..? 

- Ja det har kommit mer på senare tid, vi kände att vi ville göra något som var vår 

Toyota Prio, något som det absolut bästa vi kan. Verkligen satsa på någonting 

och göra det absolut bästa och då har vi den här produktserien som heter Eco 

beauty. Då har vi de här fyra olika certifieringarna som visar att produkten är 

dels är naturligt certifierad, som visar att 95% av innehållet är naturligt och så är 

det en viss nivå organiskt och sen då så är den certifierad av en organisation som 

heter Eco-cert som är ett bevis för att den här är naturlig. Sen har vi då FFC-

certifieringen av förpackningen som visar att den här kommer från hållbart 

skogsbruk. Sen har vi Fair-trade ingredienserna vilket är nytt, vi har jobbat 

tillsammans med Fair-trade för att ta fram kraven för vad som krävs av en 

Kosmetika produkt. Det är inte det samma som Kaffe där 100% av 

ingredienserna är Fair-Trade, i kosmetika kan man inte få alla ingredienser Fair-
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Trade utan då är det specifika ingredienser som man jobbar med. I vårt fall har 

det varit Kokosnötsolja och shea- butter och det är de här ingredienserna som är 

certifierade, men då har vi i de här förhandlingarna med Fair till vilken nivå av 

produkten som kan vara, som de här ingredienserna kan stå för, för att få ha 

loggan på förpackningen. Så det är helt nytt och där är vi av vad jag förstår det 

första företaget som lanserar en cross-category , så produkter inom olika 

kategorier. Både skin-care, hair-care och så kommer det komma dofter i en och 

samma range. Slutligen är det vegan, så är det inget animaliskt i produkterna, 

inga animaliska ingredienser. Eco-beauty är för oss ett stort steg framåt och vi 

har testat olika saker, till exempel så är delar i plastförpackningarna återvunnen 

plast. Men om vi tittar på helheten och hela vårat produktutbud så är det här en 

väldigt liten del. Det är ju bara tre produkter av ett sortiment på flera hundra. Så 

man får inte tro att nu har vi gjort det här nu har vi vårat range nu är det färdigt, 

utan det här är bara ett enda litet första steg. Eco-beauty är en möjlighet att börja 

prata miljötänk, men egentligen är det bara en liten del som vi hoppas blir större. 

- Tror ni att ni någonsin kommer att kunna göra en produkt som är helt Fair Trade, 

där alla ingredienser är Fair Trade…? 

- Nej jag tror inte att det går att göra en produkt som är helt Fair Trade, för det är 

så mycket ingredienser som inte går att få Fair Trade certifierade. Fair Trade 

handlar mycket om att det är småskaligt jordbruk som odlar fram vissa 

ingredienser, ofta i Afrika eller Indien och problemet är att ofta är de 

ingredienser vi använder inte Fair Trade och går inte att få Fair-trade. Men går 

det så är vi jätteintresserade av att börja testa och det är det vi gör nu. Vi utökar 

det här området långsamt. 

-  

Har ni märkt någon skillnad sedan ni började jobba med CSR? Tjänar företaget 

på att jobba med CSR? 

- Det är väldigt svårt att visa konkreta sätt som vi tjänar pengar, men sen tror jag 

att vi alla är överens om att man tjänar på det. Som anställd, folk vill jobba med 

företag som bryr sig och som blir motiverade. Det krävs av mer och mer 

investerare att företag ska bry sig om sådana här frågor, kunderna bryr sig och 

efterfrågar – de vill köpa produkter från företag som jobbar med hållbarhet. Det 

går att spara pengar genom att vara miljövänlig, det går att spara energi, spara el 

och vara mer effektiv och bara den generella imagen av företaget. Det stärker 

varumärket rejält utifrån alla perspektiv, både från anställda, investerare, kunder. 

Men sen också ur energisparar vyn, vi fyller lastbilarna så att det inte kör 

halvfulla lastbilar med produkter. Priset på el kommer att gå upp och vatten 

kommer att bli ett större och större problem. Så genom att dra ner på 

användandet av detta redan innan så kommer vi att spara in på det i framtiden.  
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Har ni någon speciell avdelning som jobbar med CSR?  

Alice har huvudansvaret för CSR och det är bara hon som jobbar heltid med det. 

 

 

Hur många är ni som arbetar med CSR-frågor och har ni någon/några som 

arbetar heltid med detta? 

Alice har huvudansvaret för CSR och det är bara hon som jobbar heltid med det. 

 

Hur mycket tid lägger ni på ert arbete kring CSR? 

- Jag har en heltidstjänst, men de håller på att integrera hållbarhets-tänket i den 

vanliga verksamheten så att alla i ledningsgruppen är ansvariga för sina delar. Så 

den som är ansvarig för supply ser till så att inom logistik, våra fabriker och att 

vi ställer krav på våra fabriker och så vidare och så är jag där som ett stöd för att 

berätta om vad som är viktigt. 

 

Hur motiverar ni de andra i personalen till att jobba med det här? Utbildar ni er 

personal i CSR-frågor? Hur går det till i sådana fall? Hur ofta, vart, vem? 

- Dels tror jag att man måste ha en väldigt engagerad ledning och det har vi. 

Styrelsen och ledningsgruppen tycker att det här är väldigt viktiga frågor och de 

är med. Så att ha deras support, för tycker de att det är viktigt så tycker andra att 

det är viktigt och vill jobba med det. Och utbildning är naturligtvis en jättestor 

del för att få folk med på resan, man måste först varför. Och där har vi jobbat 

massor med, bland annat har vi internt utbildningsprogram som heter Oriflame 

Academy som riktar sig till lite olika management nivåer, men där finns det 

hållbarhet med för de tre steg som vi inriktar oss på idag. Sen så har vi en e-

learning som vi kör, vi har jobbat tillsammans med en organisation som heter det 

naturliga steget och de har en väldigt enkel e-learning som är en och en halv 

timme och handlar om hållbarhet övergripande så den håller vi också på att rulla 

ut och det är via internet. Naturlig steget definierar vad ett hållbart företag är 

genom fyra ganska enkla principer. Och på intranätet publiceras artiklar om 

hållbarhet och varje vecka är det någonting nytt, som det här gör vi eller det här 

händer, så att folk vet vad som händer och blir påminda om det. Och så se till att 

det är en del av konferenser. 

 

Hos vem ligger det slutgiltiga ansvaret för beslut kring viktiga CSR-frågor i ert 

företag? 

- Det är VD:n som fattar besluten, eller den som är huvudansvarig för det området 

som äger frågan, men jag kommer ibland in som stöd och hjälper till.  

 

Varifrån får ni er inspiration? Inspireras ni av andra företags arbete med dessa 

frågor? I sådana fall vilka företag och varför? 

- Vad som är så bra med hållbarhet är att det är så generellt och andra företag är 

ganska öppna med vad de gör vilket är kul för man kan fråga varandra. Vi tittar 

mycket på Unilever som har en väldigt ambitiös hållbarhetsplan som heter 
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Sustainable living plan. Vi tittar hela tiden och håller koll på vad andra företag 

gör. Och sen naturligtvis våra direkta konkurrenter vilket är de andra 

direktförsäljningsbolagen som Avon cosmetics och Natura som också är väldigt 

fokuserade på hållbarhet. 

 

Brinner ni mer för något av områdena? (Ekonomi, Socialt, Miljö) Hur kommer 

det sig? 

- Jag skulle säga att sustainable sourcing är väldigt viktigt för oss, dels då att ända 

sedan företaget grundades 1967 så har vi använt oss av naturliga ingredienser 

och gett intrycket av att vara ett naturligt företag och satsar på det. Dels genom 

palmoljan som vi köper, det är ett ganska omdiskuterat ämne eftersom det 

skövlas regnskog för att kunna få fram palmoljan. Därför försöker vi göra vårat 

yttersta för det och idag köper vi så kallade green palm certifikat för att täcka 

hundra procent av våran efterfrågan.  Detta innebär att du köper de certifikaten 

från Green Palm vilket är en organisation och så ser de till att de här pengarna 

kommer till plantage som tar fram hållbar palmolja. Dock så blandas all 

palmolja, så det går inte att veta ursprung specifikt, det går därför inte att säga 

att jag vill ah hållbar palmolja eftersom man inte kan garantera vart den kommer 

ifrån eftersom att allt blandas ihop på världsmarknaden. Därför kan vi bara köpa 

de här certifikaten, men då betalar vi åtminstone extra och vi vet att de här 

pengarna går till hållbara plantager, alltså plantage som inte skövlar regnskog 

utan gör det här på ett hållbart sätt. För tanken är att inte skövla någon mer 

regnskog utan att använda mark som redan finns där. Vi blev rankade av WWF 

som gör utredningar på olika företag och på hur de arbetar med palmolja och då 

fick vi 8,5 av 9 poäng vilket var i princip så bra vi kunde få. Nästa steg är att i 

våra tvålar, för nu börjar det komma så att man kan se ursprunget på palmoljan, 

och att då få våra tvålar så att de endast innehåller hållbar palmolja. Men detta är 

ett nytt område och något som vi ska försöka gå över till mer och mer på sikt. 

Målet är att kunna säga att precis den palmoljan som är i våra produkter kommer 

från ett hållbart plantage.  

Ett annat område är papper, eftersom vi printar massa kataloger så är det viktigt 

att det kommer från ett hållbart skogsbruk. Och även en del av förpackningarna 

kommer från återvunnet material och då jobbar vi tillsammans med Rainforest 

Alliance som hjälper oss att förstå vår supplychain när det gäller papper.     

 

Skiljer ert arbete med CSR-frågor här i Sverige mot vad ni gör i andra länder där 

er organisation är verksam?  

- Det är väldigt tajt kontakt med de olika länderna som Oriflame finns i, vi här i 

Sverige tar fram en strategi som vi sedan skickar ut till de andra länderna. Sen så 

finns det ju vissa grejer som funkar här, men som kanske inte funkar i Kazakstan 

och Mongoliet, till exempel när det gäller recycling. Här kan man ju återvinna 

på kontoren och det finns pappersåtervinningar, men där om de återvinner är 

risken stor att allt hamnar i samma i alla fall. Men vi har samma strategi, det är 
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vi som är ansvariga för strategin. De har ingen som är CSR-ansvarig i de andra 

länderna utan jag är ansvarig globalt. Så när jag jobbar med de olika regionerna 

så är det nån som är region ansvarig och som sen tar kontakt med de olika 

länderna. Så överallt finns det folk som jobbar med detta, men det finns inte en i 

varje land, utan det beror på vad det gäller för fråga och så vidare. 

 

På vilket sätt jobbar ni med sustainable sourcing, climate change, water and 

waste? Är vissa områden lättare/svårare?  

- Det beror snarare på personerna man jobbar med, för inom vissa områden så 

finns det folk som verkligen brinner för någonting och kan det och då går det ju 

hur lätt som helst. Medans inom vissa områden så är det någon som är ny och 

lite osäker och då krävs det mer av mig för att få igång det. 

- Drog ihop lite olika organisationer som Greenpeace, Naturskyddsföreningen 

med flera (ca.10st), vi drog ihop ett möte så att alla träffades och så hade vi vår 

VD Magnus som värd för det här mötet. Så vi presenterade vår hållbarhetsplan 

så att de då ska ha en chans att ge input och feedback och komma med 

kommentarer. Så det var väldigt utvecklande för oss och jag tror att det var bra 

för dem också att se vilka vi var. Och för vår VD Magnus att få höra deras input 

som att det här måste ni göra bättre och det här ska ni fokusera mer på och inte 

bara höra det från oss internt utan också från nån som Greenpeace som verkligen 

kan det här om klimatfrågor och om nånting annat. Så det är något som vi ser till 

att jobba med fortlöpande, att ha nära kontakt med viktiga intressenter och få 

deras input på vägen för det tjänar vi alla på.  

 

Hur ser ni till att era förpackningar är så miljövänliga som möjligt? 

- Ja det är något vi arbetar med kontinuerligt, dels så är det själva materialet i 

förpackningarna där vi ser till att använda så mycket återvunnen plast som 

möjligt. Att göra produkten så lätt som möjligt, så att det inte ska vara tungt för 

lättare saker kräver inte lika mycket energi att packa och lika mycket energi att 

tillverka. Och sen också att göra produkten så effektiv som möjligt på 

fyllningslinjen där man fyller den i fabriken. Om man har den i en jättelång och 

smal flaska så är inte det lika effektivt eftersom man måste köra bandet mycket 

långsammare och då går det åt mer energi att producera den eftersom den här 

flaskan då tippar och så blir det stopp på bandet och så vidare. Så att göra 

produkten då effektivare ur ett produktionsperspektiv och så då 

transportperspektiv då man packar den i boxar och på pallar, att man ska kunna 

göra det så effektivt som möjligt. Vi försöker tänka igenom alla skeden av 

processen från tillverkning till packning.  

 

Beställer ni ingredienser från andra kosmetikaföretag? Kollar ni upp om dessa 

företag testar på djur?  

- Givetvis är det ett av våra kriterier, men hur det funkar med ingredienser det vet 

jag inte. Vi har ju aldrig testat våra produkter på djur nån gång under processen. 
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Men förr så testade man ju ganska mycket ingredienser, eftersom att för att 

ingredienserna skulle få användas så testades dem. Men nu har vi datum på att 

man inte ska ha fått testa dem efter nån viss period för att få använda dem, men 

jag tror att det är i princip omöjligt att använda ingredienser som inte har testats 

på djur för att då skulle de inte finnas. Men förr i tiden var det ju så att företag 

droppade schampo i ögonen på kaninerna för att se hur irriterande olika 

produkter var och de har vi aldrig gjort trots att alla gjorde det när vi kom 1967. 

Utan där har vi jobbat väldigt mycket med alternativa sätt att göra det så vi 

använder vuxna volontärer för att testa och göra sådana här 

hudkänslighetsprover och så vidare. 

Ni har sagt att ni ska minska era växthusgaser (koldioxid) med 20 % till 2015. Hur 

ska ni uppnå det? 

- Det handlar om att vara mer effektiv, alla våra fabriker har till exempel gjort 

energi revisioner – att det kommer dit någon intern eller extern expert och kollar 

på hur vi kan göra det här mer effektivt. Och det handlar om allt från 

produktionstekniska saker till hur vi kan vara mer effektiva på linan. Sen när 

man blandar schampo, tidigare har vi använt en process där man blandar i en 

massa olika ingredienser och så har man värmt upp den här vätskan för att få allt 

att blandas i ordentligt och sen så kyler du ner den och sen så fyller du flaskorna. 

Men då har vi gått över från denna process till något som heter cold-mixing, 

vilket innebär att man blandar det när det fortfarande är kallt, du behöver inte 

värma upp det, och då skippar du ju ett steg som kräver en energikälla, så det är 

något vi har jobbat med. 

Och sen i Sverige så köper vi bara grön el, alltså el som kommer från 

vattenkraft. 

Allt från rörelsesensorer vid utrymmen som används sällan till saker som kräver 

stora investeringar. Till exempel vår nya fabrik i Ryssland som vi bygger så att 

den ska vara Leed Green Building certifierad, vilket innebär att det ska vara 

grönare allt ifrån när du bygger men framförallt sen när du använder det. Att du 

har liksom bra isolering och bra processflöden. Sen när den här byggnaden är 

igång så ska den vara så effektiv som möjligt, att det ska vara bra isolerat, att du 

har bra processer när du använder det, till exempel med vatten, att det ska gå att 

återvinna vatten. Att kunna använda regnvatten för att kunna spola på 

toaletterna, för där spelar det ingen roll vad det är för slags vatten du använder. 

Massa små tekniska lösningar, till exempel om du blandar formuleringar på plan 

ett så kan du bara med hjälp av tyngdkraften skjutsa ner dem till linan och 

istället för att behöva något som pumpar runt vätska så använder du tyngdkraften 

för att göra det.  

 

Vad är det för nytt online kommunikations verktyg som ni pratar om i er 

årsrapport? Hur fungerar det? På vilket minskar det era resor?  

- Ja dels att vi har ett, det heter Communicator och är från Microsoft, alla på hela 

företaget har samma system. Det är bra för man organisera möten och köra 

videokonferenser och lätt dela med dig av din skärm och så vidare. Vissa resor 

vi gör är fortfarande viktiga, men kanske en tredjedel av resorna vi går att ta bort 

och istället göra via detta kommunikationsverktyg. 
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Ni planerar att dra ned på vattenanvändningen i fabrikerna med 10 % till 2015, 

hur ska ni göra det? Har ni lyckats med ett sådant här projekt tidigare? Kollar ni 

upp att era mål uppfylls?  

- Vatten är en jätteviktig fråga, dels vattnet vi använder i våra fabriker för vi har ju 

ändå fabriker i Indien och i Kina och så vidare där vatten är en begränsad resurs 

så det gäller att se till att vi är effektiva då vi använder vatten. Men sen dessutom 

så gäller det de produkterna som man använder i duschen, som schampo och tvål 

och så vidare som sen bara sköljs ut ur avloppet och i Sverige kan det vara okej 

för här har vi ändå reningsverk, men i många av de länder där vi finns så går det 

bara rätt ut och hamnar i lokala floder och sjöar. Och då är det viktigt att veta att 

en stor del av ingredienserna är biologiskt nedbrytbara. 

- Det är lite samma princip som koldioxid utsläpp, det är kopplat till varandra – 

energi som då är kopplat till koldioxidutsläpp och vatten och avfall. Tanken är 

att med framförallt vatten att man kan göra slutna processer, att man använder 

vatten i olika delar och att man sen kan återanvända det. Man använder vatten 

framförallt för att tvätta de olika rören i maskinerna, för det måste vara rent då 

man byter produkt som till exempel ska fyllas upp i de olika burkarna. 

Jag tror inte vi har haft ett sådant här uttalat externt mål tidigare, utan det har 

mer varit interna mål och det har då också varit fabrikerna, eftersom det är den 

delen av Oriflame som förbrukar ganska mycket och där det går att minska.  

- Kollar ni upp att era mål uppfylls? 

- Ja absolut, just nu håller vi på med årsredovisningen 2011 som kommer alldeles 

strax och där rapporterar vi lite på övergripande nivå hur vi uppfyller alla 

commitments som vi satte förra året. Det går till så att fabrikerna rapporterar, vi 

rapporterar också icke finansiella siffror så vi ska rapportera vatten och el och så 

vidare. Det är en controller i fabrikerna som kollar upp att målen eftersträvas och 

sen rapporterar till oss här. 

-  

Hur stor del av era produkter är nedbrytbara? På vilket sätt påverkar de icke 

nedbrytbara produkterna miljön och oss människor? 

- Hur stor del har jag ingen aning om faktiskt, men om man tittar så är största 

delen av vårt sortiment från naturligt ursprung, som till exempel palmolja som 

jag nämnt tidigare. Men sen så finns det andra produkter som till exempel 

nagellack som inte är det mest miljövänliga man kan göra. Jag har inte koll på 

hur det här påverkar miljön eller oss. Just när det gäller ingredienser och hur bra 

de var så har vi jobbat väldigt mycket, vi har vår forsknings och 

utvecklingsavdelning på Irland och de har funnits där sedan sjuttiotalet och 

jobbat jättelänge, så när vi jämförde oss med konkurrenter så låg vi väldigt bra 

till, när man tittar på säkerheten och ursprung och de administrativa 

kontrollerna.  
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Är förpackningen märkt på något visst sätt? 

- Eco-beauty har de här fyra certifieringarna, så alla nya förpackningar är från 

sådant här FSC-certifierat papper, så nu ska vi börja märka ut det på 

kartongerna. Men sen med återvunnen plast så märker vi inte ut det, utan det kör 

vi för det känns inte som något man behöver märkas. Så mycket av det som sker 

bakom kulisserna är sådant som inte kunderna märker. 

 

 

Ni jobbar med Greenbuilding, är det bara ett kontor eller flera som är byggda på 

det sättet? Försöker ni få fler kontor att byggas så? Tjänar ni något på att ha det 

så? Är det detta något som ni planerar att jobba vidare med? 

- En så länge är det en byggnad i ryssland som vi håller på att certifiera, men sen 

finns det fem fabriker till som vi håller på att jobba med och försöker göra mer 

effektiva. 

- Byggnaderna är koldioxidsnåla, vilket innebär att de inte släpper ut lika mycket 

koldioxid som en vanlig byggnad. 

 

Jobbar ni med socialt ansvar mot era producenter och underleverantörer? 

- Dels har vi de krav som vi ställer på underleverantörer, från Kina köper vi till 

exempel accessoarer och väskor och det är ett så kallat högriskområde och 

därför ställer vi krav på leverantörerna att alla sådana här sociala faktorer ska 

vara uppfyllda, som att de ska ha bra förhållanden, få vara med i fackföreningar 

och sådana krav. Och just när det gäller accessoarer så jobbar vi med ett fåtal 

sådana här trading-houses som köper in accessoarer, dels så utför dem revisioner 

(audits) om de olika fabrikerna och sen gör vi också audits vid sidan av för att 

kolla att det de säger till oss stämmer, det blir alltså en dubbelkontroll att de har 

bra förhållanden. En audits innebär att man åker dit annonserat, för annars blir 

man inte insläppt eftersom vi inte har någon direktkontakt med dem, och så är 

man där en dag och kollar hur det går till och man har ett protokoll som man 

kollar så att de följer. 

- När det mer kommer till dem som jobbar med Palmolja då och saker som 

måste skördas, hur går det till då? 

- Där vet jag inte eftersom det är så långt ner i kedjan, du vet du har ju palmoljan 

och sen har du folk som bara köper och säljer, och sen har du de här 

kemiföretagen som förbreder råmaterialen som vi använder och sen vi här nere 

så vi har ju ingen koll alls på vilka plantage som används så det enda vi kan göra 

är ju de här Green Palm certifieringarna där det gäller att köpa hållbart. Jag vet 

inte om de har några andra sociala kriterier och det är en intressant fråga 

faktiskt. 

- Är det något ni skulle vara intresserade av att arbeta med? 

- Ja absolut, det är nästan så jag antar att hållbar palmolja kommer från plantage 

där man behandlar sina anställda väl, annars skulle det vara lite konstigt. 
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Tycker ni att välgörenhet är CSR? Till exempel er kampanj som ni har nu för 

Childhood foundation? 

- Hela vår affärsmodell handlar om att ge folk en möjlighet att tjäna pengar, så 

vad vi gör är att i många av de länderna där det inte finns samma möjlighet för 

kvinnor att gå ut och arbeta så erbjuder vi dem en möjlighet att få allt ifrån en 

liten sidoinkomst till att bli oberoende, så det är det största vi gör på den sociala 

sidan. Att vi finns i så många länder där kvinnor kanske inte har några jobb och 

kan tjäna pengar. Man behöver inte investera någonting för att komma igång 

utan behöver bara betala en liten avgift på mellan 3-5 euro för att få vara med 

och då får man ett start-kit med det man behöver för att börja, som några 

kataloger. Så utan att behöva investera några pengar själv kan man sen börja 

sälja och då behöver du aldrig köpa någonting ifrån oss innan du har fått pengar 

från din kund. Så i de flesta länder får du till och med en liten kredit, som ett litet 

mikrolån, vilket innebär att du tar emot orden ifrån din kund, du får produkterna 

från oss och sen får du pengarna och så betalar du oss. Så det är ju en fantastisk 

möjlighet för folk att tjäna pengar, och vi har så många solskenshistorier från 

folk som varit hemma och inte haft någon som helst möjligheter till att ha blivit 

riktiga affärskvinnor. 

I Sverige är ju det här med direktförsäljning inte så stort, men i Latinamerika så 

är var tredje skönhetsprodukt som säljs från direktförsäljning, så där är det en 

helt annan grej så det gäller bara att fånga folk. Och sen är vi som företag rätt 

ofta att vi går in tidigt i marknader där det kanske inte finns så mycket 

konkurrenter, och genom att vara tidiga på många marknader så har vi lyckats 

bra eftersom det då inte finns så mycket konkurrans. Så det är liksom vår 

affärsmodell, det vi gör. Men sen är också välgörenhet en viktig del, mycket då 

för våra anställda men också för konsulterna och att de känner att de har något 

som de kan engagera sig i. och då jobbar vi i många delar av världen med SOS 

children’s villages så att man lokaliserar det till ett lokalt projekt. Sen lanserar vi 

olika produkter, så nu har vi våra charity bracelets där vi donerar en del av 

vinsten till någon organisation. 

Vad som funkar bäst är när det är lokalt, vi jobbar ju med barnhem i till exempel 

de Baltiska staterna och det engagerar ju enormt. Eftersom vi finns där och vi är 

stora där och jobbar med någonting som ligger nära folk. Att donera till folk som 

är fattiga i Afrika får inte samma effekt som det får när det är något som är nära 

en. 

- De anställda har ju en dag per år då de kan ägna sig åt välgörenhet och får 

betalt för det, hur fungerar det? 

- Det fungerar bra, här i Stockholm så gör vi en speciell grej. En dator har för oss 

en normal livslängd på 2-3 år sen är de för långsamma för oss, så vad vi har gjort 

där är att alla våra gamla datorer har donerats till ett barnhem och då har folk på 

IT-avdelningen här lagt sin dag på att städa upp datorerna och ta bort all data 

och program som inte får finnas och så vidare. Vilket är mycket bättre än att de 
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hamnar på återvinningen. En liten grej som antagligen motiverar de anställda på 

IT-avdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


