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Hej,

den här veckan, innan vi tar ett litet uppehåll, har vi fokus kring hållbara företag och Corporate Social Responsibility (CSR). 

Innan vi går in mer på det vill jag hälsa er alla mycket välkomna till Malmö 10-11 januari för kursens andra internat. Vi kommer göra en resa över på måndagen till Köpenhamn och bland annat träffa organisationen Givrum som arbetar med hur man kan ta tomma byggnader i bruk för kulturella och sociala verksamheter. På tisdagen ska vi få en workshop tillsammans med Magdalena Musiala som har varit med och gett feedback tidigare till uppgift 3. Meddela gärna redan nu om ni planerar att vara med på internatet.

Det är lite lugnare tempo i presentationen av material både förra veckan och den här veckan. Både med tanke på möjligheten att hämta igen uppgifter som har varit tidigare under hösten, och för att ge tid att jobba med uppgift 6, exempel på organisering. Hoppas ni har hunnit komma igång med den, hör gärna av er om det finns frågor.

Så till företags ansvarstagande! Vi har resonerat en del tidigare under kursen, både genom kapitlet ”Företaget som samhällsentreprenör” i Samhällets entreprenörer, vi har också för några veckor sedan tittat närmre på sociala företag. Och nyligen hade vi Dem Collective som exempel, där ju själva affärsidéen är att visa att det går att tillverka kläder mycket mer hållbart.

Men hur ser diskussionen ut idag om vi tittar på större etablerade företag? På globala koncerner?

Inom CSR-diskussionen finns det dels förespråkarna som menar att företag ska jobba genomgripande med ansvarstagande, inte i första hand för att göra gott i samhället, utan eftersom det driver fram innovationer och är bra för lönsamheten. Dvs man menar att ett ansvarstagande utvecklar lönsamheten.

Sedan finns det olika kritiska perspektiv, t ex att man pekar på greenwashing, att företag gör symboliska åtgärder för att tvätta sig gröna, t ex att man kompenserar för flygresor, eller förändrar produktionsprocessen för någon enskild produkt. 
En central kritik handlar om frivilligheten. Varje företag tar själva ställning till hur långt man gå i sitt engagemang. En fråga är här vem som ska bestämma vad som är ett hållbart, ansvarstagande sätt att arbeta på? Vilket ansvar ska vi lämna över till den enskilde konsumenten, till företag, och i vilken grad ser vi att det behövs någon form av bindande regleringar?

En grund (värdegrund) som finns för socialt ansvarstagande om vi tittar globalt är dels FN:s Global Compact-överenskommelse och OECD:s riktlinjer. Som en grund i båda dessa finns ILO:s åtta kärnkonventioner, för arbetslivet. Och utöver detta en frivillighet.

Hur tänker och agerar då företag? Ett modeföretag med positivt rykte är Patagonia, och här har jag plockat fram en intervju med grundaren Yvon Chouinard, som ger sitt perspektiv, och bl a resonerar i ett 100-års perspektiv. Hur kan företagets tillväxt se ut om det också ska finnas om 100 år? 
Han berättar även att de vill utbilda sina konsumenter, så att de i sin tur kan vara en kraft för förändring.

Jag har också länkat in en artikel om koncernen Unilevers ambitioner, lite en inblick i hur diskussionen kan se ut just nu inom en stor koncern.

Det som också har kommit nyligen är en standard, ISO 26000, för hur företag kan jobba med socialt ansvarstagande. Den är ett tänkt som ett verktyg både för företag men också offentlig sektor och organisationer i ideell sektor. 
Så på en policynivå kan vi se att det händer en hel del saker.

Något som kan vara både viktigt och intressant att fråga sig är hur de historiska rötterna till det här sättet att tänka ser ut. Vad finns det för underliggande ideologiska strömningar?
Här har vi en artikel, “Business Responsibilities in a Divided World”: The Cold War Roots of the Corporate Social Responsibility Movement”, en lång och spännande titel. Den här artikeln handlar om hur idéerna om företags sociala ansvar formades i USA under kalla kriget. Bert Spector tittar på vilken roll Harvard Business School och deras magasin spelade. Storföretagen hade genom andra världskriget fått en allt tydligare samhällsbärande roll och idéen som målades upp var att företagsledare nu hade en avgörande uppgift: Att leda effektiva, framgångsrika företag för att säkra den demokratiska marknadsekonomin, och hejda utbredningen av totalitär kommunism. Så här får vi alltså en bild av hur kalla krigets ideologi i USA präglade ideerna om företagens roll i samhället, som det formulerades på 50- och 60-talet. 
Och det här är kanske intressant att ta som jämförelsepunkt om vi tittar på dagens utveckling, vad innebär det i en europeisk kontext, eller i ett svenskt sammanhang? Vilken eller vilka ideologiska linjer formar diskussionen kring CSR? Vem kan vara med och styra innehållet i vad som anses vara ett ansvarsfullt företagande?
 
Här finns en hel del att förhålla sig till, och med det vill jag tacka för den här introduktionen, hoppas att vi ses i Malmö 10-11 januari! 


