CSR – Corporate Social responsibility
Corporate Social Responsibililty (CSR) är samlingsnamnet för företag som på egen
hand eller i samarbete med en förening eller konsultföretag arbetar med miljö och
sociala frågor.
En förening är CSR Sweden som menar att ”ett aktivt CSR-arbete stärker företagets
relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och
lönsamheten” (hemsidan, se nedan!). Föreningen är ett nätverk som fokuserar på
företagens samhällsansvar och samhällsengagemang.
CSR Sweden har 18 medlemsföretag:
 Löfbergs Lila
 Postnord
 Johnson & Johnson
 IBM Svenska
 SAAB
 MCDONALDS
 SAS
 Svenska Spel
 Axfood
 Danske Bank
 Astra Zeneca
 SPP
 Samhall
 Pfizer
 Skandia
 Sodexo
Föreningen är nationell partner till CSR Europé sp, har 75 multinationella
medlemsföretag och 25 systerorganisationer i 22 länder. Se www.csreurope.org.
Bland styrelseledamöterna finns representanter för företag som: BASF, Hitachi, HP,
IBM, Merck, Pirelli, Sony, Unilever och Volkswagen.
Nätverket finansieras via näringslivet.
”Att företag ska tjäna pengar är självklart – diskussionen om CSR handlar i mångt
och mycket om hur de tjänar pengar”, heter det på CSR Swedens hemsida.
Uppgifterna beskrivs som att det handlar om att inspirera företagen och främja
diskussionen mellan företag och politiker. Man vill bidra till utbyte av erfarenheter och
visa på goda exempel, sprida kunskaper och stimulera nytänkande.
I Strategi 2020 heter det bl.a.:

”Att integrera företags sociala ansvar (Corporate Social Responsibility,
CSR) i alla funktioner i ett företag, att bedöma och kommunicera dess
påverkan samt involvera olika grupper av aktörer i dess vidareutveckling
förblir en mycket svår utmaning. Att ta itu med denna uppgift kräver
djärvhet, innovation och gemensamma ansträngningar från långt fler
företag och aktörer som arbetar i nya partnerskap.”
Ibland talar man om etisk handel. Några organisationer som jobbar riktat mot företag
för att få dem att uppträda mer etiskt är:
Fair Trade Center
http://www.fairtradecenter.se/
Rena Kläder
http://www.renaklader.se/
Swedwatch
http://www.swedwatch.org/sv
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