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Fafos rådsprogram

Rådsprogrammet er et forskningsprogram utviklet med støtte fra bidragsyterne til Forsknings-
stiftelsen Fafo. Bidragsytere ved etableringen av Fafo som en uavhengig forskningsstiftelse 
i 1993 var LO, Fagforbundet, Coop, Elkem, Orkla, Sparebank1, Telenor og UMOE. Disse 
organisasjonene og bedriftene er alle representert i Fafos Råd. 

Utgangspunktet for Rådsprogrammet for perioden 2006–2008 er en norsk økonomi i vekst. 
Denne veksten koples gjerne til olje- og gasspriser og vår evne til makroøkonomisk styring 
gjennom etterlevelse av handlingsregelen og andre virkemidler. Økonomisk vekst er imidlertid 
avhengig av utvikling og nyskaping i private og offentlige virksomheter og bedrifter. Målset-
tingen med Fafos Rådsprogram er derfor å bidra med kunnskap om hvilken betydning utøvelse 
av eierskap, ledelse og samarbeid har for utvikling og verdiskaping i et mikroperspektiv. Bedre 
innsikt både i særtrekk ved og utfordringer for den norske ledelses- og samarbeidsmodellen, 
og i hvordan selskapsstyring og partsforhold påvirker virksomheters utvikling, kan bidra til 
økt verdiskaping og et bedre arbeidsliv.

Programmet har tittelen Lederskap, samarbeid og selskapsstyring på norsk. Temaet har 
mange aspekter og dimensjoner. Programmet er derfor delt i tematiske moduler med prosjekter 
som bygger på hverandre, blant annet knyttet til så vel ledelses-, styrings- og medvirkningsfor-
mer og samfunnsansvar på bedriftsnivå, som samarbeidet mellom myndighetene og aktører 
på bransje-/sektornivå i nærings- og arbeidslivspolitikken. Dimensjoner som eierskap, inter-
nasjonalisering og teknologisk utvikling vil være gjennomgående og sentrale i alle prosjekter.

Resultater fra forskningsprogrammet vil bli gjort tilgjengelig gjennom notater, rapporter, 
seminarer og foredrag.

Fafos rådsprogram ledes av Jon Erik Dølvik og Espen Løken.

Jon M. Hippe, daglig leder ved Fafo
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Generelt

Siden midten av 1990-årene er Corporate Social Responsibility (CSR) – på norsk: «bedrif-
tenes samfunnsansvar» – blitt et alment brukt begrep, først i USA og Storbritannia, senere i 
andre industriland. Det sprang ut av begrepet Corporate Governance, som opprinnelig mar-
kerte en reaksjon mot direktørstyret i amerikanske selskaper, som ikke hadde lagt nok vekt på 
at hovedoppgaven var å maksimere aksjonærenes – shareholders – utbytte. En av ideologene 
bak denne utviklingen var Milton Friedman, som mente at det nærmest var kriminelt å tillegge 
selskapene andre oppgaver enn å tjene mest mulig penger for aksjonærene («the business of 
business is business»).

 Economist skriver 20/1-05 («The good company») at i dag er CSR overalt «kapitalis-
mens tributt til dyden». PR-messig er seieren total. CSR er blitt en industri, med mengder 
av konsulenter, professorater, websites, nyhetsbrev, osv. Det har ført til mer veldedighet fra 
selskaper, men ikke mye. CSR dreier seg mer om hvordan selskapene opptrer overfor «sta-
keholders» (ansatte, forbrukere, samfunnet, fremtidige generasjoner). For de fleste selskaper 
går ikke CSR særlig dypt. Economist advarer mot å la CSR føre til endringer i kapitalismen. 
Den fungerer best for samfunnet som den er, med tradisjonelle etiske verdier.

Economist representerer det dominerende synet i USA og Storbritannia. I resten av verden 
har CSR fått en form som avspeiler de lokale forholdene, ikke minst maktfordelingen mellom 
selskaper, fagforeninger og politiske myndigheter. Det finnes ulike former for kapitalisme i 
verden, noe som igjen avspeiles i den form CSR har fått i ulike land. Det gjelder ikke minst 
i utviklingslandene, inklusive «emerging economies» (se for eksempel rapport fra UN-
RISD-konferansen i Geneve 17.–18. november 2003, «Corporate Social Responsibility and 
Development: Towards a New Agenda?»). Et spesielt problem er ulik fortolkning av hvilke 
forpliktelser CSR innebærer når selskaper hjemmehørende i vestlige land er aktører i land 
med vesentlig svakere lovgivning og fagforeninger.

FN har søkt å gi tankegangen bak CSR en internasjonal spredning ved opprettelsen av 
Global Compact. Medlemskap i den innebærer samme type forpliktelser som CSR i vestlige 
land, også i utviklingsland. På den nevnte UNRISD-konferansen pekte mange på at selv om 
det var positivt at selskaper påtar seg CSR-forpliktelser, er det ikke mange eksempler på at 
dette betyr mye i praksis. Spesielt utviklingsland rammes av mangelen på bindende regler for 
hvordan selskaper bør oppføre seg.

At CSR i så liten grad oppfattes som bindende, har ført til at det har utviklet seg en egen 
bevegelse til fremme av Corporate Accountibility (se f.eks. Jem Bendell: «Barricades and 
Boardrooms. A Contemporary History of the Corporate Accountibility Movement», UN-
RISD Technology, Business and Society Programme Paper Number 13, June 2004). «Ac-
countibility» oppfattes som mer bindende enn «responsibility». CSR ses mer som en slags 
god intensjon, mens CSA inneholder mer reelle forpliktelser, blant annet at selskapenes praksis 
skal kunne etterprøves. CSA har åpenbart som mål å få vedtatt bindende internasjonale regler 
for selskapene, spesielt de transnasjonale. 



6

Hva innebærer Corporate Social 
Responsibility?

Kravene under CSR varierer noe. Global Compact, som FN lanserte i 1999, er et godt eksem-
pel på hva en CSR kan inneholde. Den inneholder 10 prinsipper, som i kort sammenfatning 
lyder slik: 

• Selskapene skal støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene og ikke delta 
i noen virksomhet som innebærer brudd på menneskerettighetene,

• Selskapene skal respektere foreningsfriheten og effektivt anerkjenne retten til kollektive 
forhandlinger,

• Selskapene skal avskaffe alle former for tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering i 
arbeidsforhold,

• Selskapene skal ha en føre-var-tilnærming i alle miljøsaker, ta initiativ til større miljøansvar 
og fremme utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi, 

• Selskapene skal motarbeide alle former for korrupsjon, inklusive bestikkelser og lignen-
de.

NHO har laget en sjekkliste for «Hva er min bedrifts samfunnsansvar?» Hovedspørsmål:

• Kjenner du bedriftens interessenter i samfunnet?

• Har du klart og tydelig vist dine ansatte i bedriften hva slags praksis som er akseptabel? 
Stikkordet er her: «omdømme». 

• Har dere en god bedriftskultur? Stikkord: «folk skal trives på jobben».

• Vet du hvilke miljøutfordringer bedriften har og kan komme til å få? Stikkord: «bidra til 
bærekraftig vekst».

• Har du produksjon i, eller handler du med, land der politiske og sosiale forhold er vesentlig 
annerledes enn i Norge? Stikkord: «tenk på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter 
og korrupsjon».

• Kan du dokumentere at din bedrift tar samfunnsansvar? Stikkord: «husk at myndigheter, 
kunder og andre er opptatt av virksomheten din».

Under Globaliseringskonferansen oktober 2006 var det en rundebordskonferanse om næ-
ringslivets etikk. Elisabeth Grieg sa blant annet: «De fleste er helt uenig i at bedriftens eneste 
samfunnsansvar er å tjene penger». «Det viktigste en bedrift gjør er å skape trygge arbeidsfor-
hold for de som jobber der». Petter Stordalen sa blant annet: «Bedrifter bør ha tre regnskap: 
resultat-, miljø- og det vanskelige samfunnsregnskapet.» «Vi tror vi kan drive bedre og mer 
lønnsomt ved å engasjere oss utover hotelltrappa heller enn å styre etter en bunnlinjestyrt 
kvartalskapitalisme». I debatten gikk Stordalen inn for at hver bedrift bør levere et offentlig 
samfunnsregnskap.
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Jeg nevnte i mitt innlegg noe jeg hadde hørt på Verdibørsen på radio P2. Der fortalte en forsker 
at han hadde spurt en rekke bedriftsledere om hva de ville velge om de hadde valget mellom 
etikk og lønnsomhet. Samtlige hadde svart «lønnsomhet». Det viser vel en vektlegging som 
er vanlig blant bedriftledere. Det antyder også litt av problemet med CSR, det er regler som 
er lett å deklarere og vanskelig å etterleve.

Innholdet i CSR kan endres ved en annen fortolkning av forpliktelsene, for eksempel ved 
krav om at reglene skal praktiseres konsekvent globalt, selv om vedkommende land har et 
svakt rettssystem. Innholdet i CSR vil også bli et annet om man bestemmer at bruk av skat-
teparadiser er «korrupsjon». Utviklingslandene krever at CSR skal være forpliktende, ikke 
bare veiledende. Det samme krever tilhengerne av «accountability», blant annet europeisk 
fagbevegelse.

Det er antagelig praktisk å se på CSR mer som en prosess enn som et regelverk. Det gjøres 
også i stor grad i den internasjonale litteraturen. Det er for eksempel betydelig uro over den 
maktforskyvning som har funnet sted de senere år mellom arbeid og kapital, og som har ført 
til en enorm inntektsvekst for kapitalen, med en økende bruk av skatteparadiser og andre 
måter å slippe skatt på. Denne uroen kan føre til krav om økt kontroll med bedriftenes måte 
å opptre på, eventuelt med skjerpede CSR-regler. 
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Hva har konteksten å bety for effekten av 
CSR? 

CSR praktiseres som nevnt annerledes i utviklingsland enn i industriland. Årsaken er stort sett 
ulik kontekst. I land der menneskerettighetene respekteres og kanskje er blitt en del av den 
nasjonale lovgivningen, er det langt lettere å få gjennomslag for de deler av CSR som direkte 
eller indirekte viser til menneskerettighetene. I land med sterke fagforeninger, er det langt 
lettere å få respektert retten til å organisere seg og å inngå avtaler i arbeidslivet enn i land 
der fagbevegelsen er svak eller ikke-eksisterende. I demokratier er det vanligvis lettere å få 
gjennomslag for de krav som CSR inneholder, blant annet fordi kritiske medier opptrer som 

«vaktbikkjer». I slike «åpne» samfunn vil selskaper være engsteligere for at deres omdømme 
kan bli svekket ved påpeking av at de ikke handler i samsvar med CSR-krav.

Globaliseringen betyr at selskaper i økende grad handler med eller har virksomhet i land 
med svakere demokratier, mer korrupsjon, svakere fagforeninger, mangelfull lovgivning og 
generelt svakere stater. Det innebærer større muligheter for selskapene til å øke sin lønnsomhet 
ved å bryte krav som CSR stiller i deres hjemland. En av hensiktene med FNs Global Compact 
er å bidra til regler som har samme gjennomslagskraft i alle land, også de svakeste. Det ser ikke 
ut til at det har lykkes i særlig grad.

Hva kan industrilandene, blant annet Norge, gjøre for at prinsippene i CSR blir gjort gjel-
dende i praksis også i «svake» land? Vedkommende land kan utsettes for et opinionspress, 
slik at det foretar seg noe, for at dets næringsliv ikke skal miste kunder. Nylig lanserte Kinas 
nasjonale Arbeiderforbund for tekstil og klær et pilotprosjekt for ni bedrifter som innfører 
CSR (Dagens Næringsliv 13/3-07). En annen mulighet er at Norge eller et annet industriland 
tilbyr «svake» land hjelp med eksperter for å få innført CSR. Norge og andre land kan også 
gjøre dette til et vilkår for å få utviklingshjelp.

Et av de vanligste bruddene på CSR i «svake» land er korrupsjon. Tiltak mot korrupsjon 
er blitt et viktig ledd i utviklingspolitikken overfor mange av disse landene. Slike tiltak er blitt 
styrket av FN-konvensjonen mot korrupsjon, som i 2006 ble lovfestet i Norge. Her har også 
norske selskapers atferd blitt dramatisk endret. Det er ikke mange år siden de fikk skattefra-
drag for bestikkelser i forretninger med «svake» land. Avdekkingen av Statoils deltagelse i 
korrupsjon i Iran for noen år siden var en vekker. I desember 2006 gikk den norske regjering 
åpent ut mot bruk av «skatteparadiser» som gir muligheter for å «hvitvaske» penger tjent 
ved korrupsjon.

«Motstykket» til de «svake» landene er de nordiske, som topper listen over land med 
minst korrupsjon og med størst måloppnåelse for en rekke av de andre CSR-kravene. Den 
nordiske konteksten gir gode betingelser for god oppførsel fra selskapenes side. I sine hjemland 
får selskaper som følger opp CSR-kravene, bred støtte både av opinionen og av lovgivningen. 
Mange av kravene er lovfestet eller fastlagt i avtaler mellom arbeidslivets parter. I Norden 
oppstår problemene særlig når selskaper handler med eller har aktivitet i «svake» land. Et 
vanlig argument er at konkurrentene ikke følger CSR-reglene.
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Hvordan kan CSR få større 
gjennomslagskraft?

Undersøkelser viser at den praktiske betydningen av CSR varierer sterkt mellom ulike land i 
verden. Å øke CSRs gjennomslagskraft må være et viktig spørsmål, særlig for selskaper som 
føler seg forpliktet til å følge opp kravene om «bedriftenes samfunnsansvar», men som føler 
at de mister konkurransekraft i forhold til andre bedrifter som ikke følger opp kravene. Politisk 
er det på linje med den dominerende oppfatning i Norden at slike krav bør stilles i alle land.

Hvordan kan man gå fram for å øke CSRs praktiske betydning? Norge kan for eksempel 
skjerpe den nasjonale politikken. Statens pensjonsfond, Utland har allerede solgt aksjer i sel-
skaper som har opptrådt uetisk. Det kan gå videre og selge aksjer i selskaper som ikke følger 
Global Compact i praksis. Norge kan erklære bruk av skatteparadiser som korrupsjon og be 
Statens pensjonsfond om å selge aksjer i selskaper som bruker skatteparadiser og bestemme 
at ingen offentlige organer skal kjøpe varer og tjenester fra selskaper som gjør bruk av skat-
teparadis.

Statssekretær Stubholt i det norske utenriksdepartementet har lagt fram «10 bud om 
samfunnsansvar» (Aftenposten 27/3-07) som en opptakt til en konferanse i Oslo om økt 
internasjonal anstendighet fra næringslivets side. Budene er:

1. Ikke gjør et nummer av samfunnsansvar hvis du ikke mener det.

2. Ikke glem at verstingene setter dagsordenen.

3. Ikke tro at det er nok å følge loven.

4. Ikke tro at det er nok at din business i seg selv har positive virkninger.

5. Ikke ignorer de frivillige organisasjoner og kunnskapsmiljøene.

6. Ikke undervurder tempo i den internasjonale utviklingen.

7. Ikke glem at det dine ansatte gjør, er som du har gjort det selv.

8. Ikke glem at du hefter for dine leverandører.

9. Ikke overse politikernes interesse for dette.

10. Ikke gjør som kommunikasjons-rådgiveren din sier. 

Når det gjelder bruk av skatteparadis, som er så utbredt blant selskaper og privatpersoner, er 
det antagelig ikke mulig å gå så brått fram. Alternativet er å ta tiden til hjelp og satse på at 
motstanden mot skatteparadiser vil vokse etter hvert. Organisasjoner som for eksempel Tax 
Justice Network legger fram stadig nye data om skatteomgåelse og skatteparadiser. Det blir 
viktig å stimulere media til spre slike opplysninger, som uten tvil vil bli ønsket velkommen 
av skattefolk i mange land. Skattesnyteriet har et slikt omfang, at mediaomtalen kan påvirke 
opinionen og etter hvert politikken. 
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Det burde være lettere å innskjerpe og konkretisere kravene om å opptre klimapolitisk kor-
rekt. Omtalen av dette i for eksempel Global Compact er forholdsvis vag, men med dagens 
debatt om virkningene av global oppvarming kan formuleringene gjøres sterkere. Selskaper 
som bryter mot de nye kravene, må tåle å bli straffet når de vil selge sine varer og tjenester. I 
hvert fall er det mulig å tenke seg det hvis flere land fastlegger konkrete krav om reduksjon av 
utslipp av klimagasser, slik EU nå har gjort.

Et spesielt problem knytter seg til kravet i Global Compact om å respektere retten til å fag-
organisere seg. Dette kravet er nedfelt i en ILO-konvensjon, men mange land har ikke ratifisert 
denne konvensjonen. Det gjelder for eksempel USA, som derfor avviser enhver henvisning til 
ILO i sammenheng med handelsavtaler. Det kunne møtes med aktive mottiltak mot selskaper 
som driver «union busting». Det forutsetter at den internasjonale fagbevegelsen opptrer mer 
aktivt, ikke minst for å forsvare faglige rettigheter i «svake» land.

Hvilke muligheter er det for å erstatte CSR med CSA? Accountibility bringer det enkelte 
selskap sterkere i forgrunnen, med kravet om at det skal avlegge regnskap for hvordan det har 
praktisert «bedriftens samfunnsansvar». Som nevnt går for eksempel Petter Stordalen inn 
for at bedriftene skal legge fram et slikt «regnskap» årlig. Det kunne være en idé å innføre en 
slik ordning frivillig, med sikte på at det vil bedre bedriftens omdømme og dermed gjøre ord-
ningen populær. Man kunne for eksempel lage en internasjonal pris for selskap som viser størst 
samfunnsansvar. Norge har allerede sett seg råd til å opprette flere internasjonale priser. 

Et langsiktig mål kunne være å få en bindende internasjonal avtale om å gjennomføre en 
mest mulig konkret form for CSR (eventuelt i form av en CSA), med reaksjonsmuligheter 
når dette ikke blir fulgt opp. En slik avtale ville bare være meningsfull hvis flertallet av land 
ratifiserer den. I dag er dette urealistisk. Alternativet er å støtte en internasjonal mobilisering 
av en opinion for fordømmelse av brudd på CSR. Et sentralt middel i en slik «ansvarsmobili-
sering» er spredning av informasjon om brudd på CSR. Takket være IKT er dette langt lettere 
enn det har vært tidligere. Media kan drive «gravende» journalistikk om hvordan selskaper 
fra eget land opptrer i «svake» land. Bruk av «watch dogs» må støttes.

I de senere årene har frivillige organisasjoner, NGOs, fått en langt viktigere rolle enn før 
i arbeidet for å avdekke misforhold, både i eget land og internasjonalt. Ved bruk av IKT og 
media kan informasjon om dette spres, i prinsippet internasjonalt. Også udemokratiske land 
må ta hensyn til «ubehagelig» informasjon, siden også de må ta hensyn til sitt omdømme i 
en verden med stadig større handel med varer og tjenester.

Fagbevegelsen i industrilandene burde i større grad enn hittil være opptatt av å støtte 
utviklingen av fagbevegelse i «svake» land og av å ta avstand fra andre brudd på CSR. Ar-
beidsgiverorganisasjonene burde ha en egeninteresse i å ta avstand fra at selskaper skaffer 
seg konkurransefordeler ved å bryte CSR-krav. Det er i det hele tatt mange aspekter i en slik 

«ansvarsmobilisering». Det viktigste er likevel påvirkning av den almene opinion i flest mu-
lig land. 



 



Corporate Social Responsibility – på norsk «bedriftenes samfunnsansvar» – er i de senere
årene blitt noe som næringslivet liker å fremheve, men hvor mye betyr det i praksis?
Er det bare honnørord som ikke påvirker bedriftenes atferd i særlig grad, eller er det
en moralkodeks som kan komme til å bety mye for hvordan næringslivet opptrer,
ikke minst i «svake» land i verden?

Notatet er en kort sammenfatning av den form disse kravene til bedriftene har fått og av
den tvil mange har, ikke minst i «svake» land, til den praktiske virkningene av kravene.
Det legges vekt på at ulik kontekst kan føre til store forskjeller i de effekter slike krav har i
praksis. Notatet gir også omtale av forslag om hvordan kravene til bedriftenes
samfunnsansvar kan styrkes og drøfter hvordan slike krav kan få økt støtte i opinionen.
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