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Innledning

Hvilket samfunnsansvar har bedrifter? De politiske ungdoms-
partienes svar på dette spørsmålet spenner over et vidt spektrum, fra 
oppfatningen om at bedriftene ikke har noe spesifi kt samfunnsansvar 
utover å skape overskudd til oppfatningen om at de har et betydelig 
ansvar for å fremme arbeidernes levekår og å bidra til samfunnslivet. 
I bidragene ser vi en tydelig skillelinje mellom høyre- og venstresiden 
i politikken, noe som er interessant i en tid der så mye av politikken 
klumper seg sammen i et udifferensiert sentrum. Forhåpentlig kan 
ungdomspartiene også utfordre sine moderpartier i dette spørsmålet. 

I Norge snakker vi om bedrifters samfunnsansvar mens det 
engelske uttrykket er CSR (Corporate Social Responsibility). Det er 
ikke helt enkelt å defi nere CSR, blant annet fordi enhver defi nisjon vil ha 
en tendens til å være verdiladet. En utbredt defi nisjon stammer fra World 
Business Council for Sustainable Development, og den sier at CSR er 
”bedriftens vedvarende forpliktelse til etisk atferd og til å bidra til økono-
misk utvikling samtidig som den forbedrer livskvaliteten til arbeiderne 
og deres familier så vel som til lokalsamfunnet og samfunnet som et 
hele”. En slik defi nisjon er ikke uproblematisk fordi den forutsetter at 
en bedrift er å betrakte som en samfunnsaktør på liknende vis som andre 
personer, snarere enn å bare å ha den mer begrensede oppgaven å skape 
rent økonomiske verdier for eierne. I dag synes det å være relativt bred 
enighet også i næringslivet om at bedrifter har et samfunnsansvar som 
går utover profi ttmaksimering. Spørsmålet er hvilket omfang ansvaret 
skal ha. 
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Norge var ikke spesielt tidlig ute med å ta opp denne diskusjonen 
seriøst, særlig ikke i næringslivet selv. Da var for eksempel Danmark 
atskillig raskere på banen. Etter hvert ble samfunnsvar et tema særlig for de 
store, norske bedriftene, der fl ere opprettet egne avdelinger for samfunns-
ansvar. Imidlertid tok det stort sett lang tid før det ble en integrert del av 
forretningsplanen – og mange steder er det fortsatt slik at samfunnsansvar 
blir betraktet som noe som kommer ”i tillegg” til den øvrige driften. Etter 
hvert ser samfunnsansvar også ut til å ha blitt en viktig tema for mindre 
bedrifter, og en EU-undersøkelse plasserer nå norske små og mel-
lomstore bedrifter på Europatoppen når det gjelder sosialt ansvar. 
Hele 95 prosent av de mellomstore bedriftene støttet humanitære 
formål, kultur og idrett, og for småbedriftenes del var tallet 68 prosent.

Så langt har vi holdt oss til hvordan norske bedrifter faktisk har 
forholdt seg til CSR. Et annet spørsmål er hvordan de bør forholde 
seg. Hvilke forpliktelser har en bedrift for samfunnet den opererer i?

Her er det viktig å være tydelig på noen sentrale distinksjoner. Et 
sentralt skille går mellom jus og moral. Vi tenker at vi har et solid 
lovverk som setter relativt klare rammer for bedrifters handlingsrom, 
og at alt er i skjønneste orden såfremt man holder seg innenfor lovens 
rammer. Men moralen og retten har ikke samme omfang – retten er, 
og skal være, atskillig snevrere defi nert enn moralen. Ikke alt som er 
umoralsk bør være forbudt i et samfunn som skal være noenlunde 
liberalt. Men det betyr også at man kan være umoralsk selv om man 
skulle oppfylle lovens bestemmelser til punkt og prikke. Lover spesi-
fi serer bare visse minimumsbetingelser for at en handling ikke skal være 
straffbar. Vi vil ikke kalle et menneske moralsk godt bare fordi det ikke 
bryter landets lover. Tilsvarende kan ikke en bedrift sies å være moralsk 
bare fordi den opererer innenfor visse juridiske minimumsbetingelser. 
CSR-problematikken hører hjemme innenfor det moralske, ikke det 
juridiske feltet. Vi kan da si at samfunnsansvar er en frivillig sak, ikke noe 
man blir pålagt ved lov. Eller annerledes uttrykt: Alt en bedrift er pålagt 
ved lov er slik sett per defi nisjon ikke en del av dens samfunnsansvar. 
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Det bør også skilles mellom moralske og ikke-moralske begrunnelser 
for CSR. Den viktigste ikke-moralske grunnen er hensyn til profi tt. Sam-
funnsansvar og etikk generelt blir ofte ”solgt inn” til næringslivet med 
nettopp den begrunnelse at det lønner seg. En viktig grunn til at det kan 
lønne seg er at forbrukerne i stadig større utstrekning krever at selskap-
ene de skal handle med, skal ha de ”riktige” verdiene. Det kan med andre 
ord straffe seg økonomisk å ha ”feil” verdier, og det kan gi et konkur-
ransefortrinn å ha de ”riktige”. Ofte fremstilles det som en generell 
sannhet at samfunnsansvar faktisk ”lønner seg”, men en slik påstand er 
det ikke dekning for. Noen steder lønner det seg, andre steder ikke – det 
varierer fra sektor til sektor og bedrift til bedrift. Et problematisk trekk 
ved lønnsomhet som begrunnelse er nettopp at den synes å implisere at 
man utmerket vel kan la ethvert hensyn til samfunnsansvar – og etikk 
generelt – fare hvis dét skulle vise seg å være mest lønnsomt i et gitt 
tilfelle. Men det kan man neppe. Moralen stiller krav til oss som ikke 
går restløst opp i lønnsomhetshensyn. Hva er så den moralske begrun-
nelsen for bedrifters samfunnsansvar? Det vil variere med hva slags 
normativ etikk man har, om man legger inn plikter, total samfunnsnytte 
eller lignende som fundament. Også her ser vi en klar variasjon mellom 
de ulike bidragene fra rent nyttebaserte til mer pliktetiske begrunnelser. 
Uansett vil en moralsk begrunnelse stille andre krav enn utelukkende 
lønnsomhet for den enkelte bedriften.  

Sist, men ikke minst, bør vi være klar over at en velutviklet CSR-
strategi slett ikke er noen garanti for at alt er såre vel i et selskap: 
ENRON, som hadde en svært god CSR-strategi, er et eksempel på det. Det 
må også implementeres i hele organisasjonen. De fl este – men ikke alle 
– kan nok si seg enig i en formulering som at bedrifter bør være moralsk 
anstendige. For vi stiller jo det krav til hverandre som mennesker at vi 
skal være moralsk anstendige, og det synes ikke å være noen innlysende 
grunn til at bedrifter ikke skal være underlagt det samme kravet. 

Lars Fr. H. Svendsen, Civita
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Stor makt – stort ansvar

Av Martin Henriksen

I 2001 var 51 av de 100 største økonomiene i verden private selskaper. 
De kontrollerer nå fl ere skjebner enn mange av verdens stater. Når selska-
per har mulighet til å direkte påvirke tusenvis av menneskers arbeids- og 
livsforhold – og miljøet rundt dem - er det naturlig å kreve at de tar en 
form for samfunnsansvar. Både fordi det er bra for bunnlinja i det lange 
løp, og fordi vi bør kunne stille bedrifter ansvarlig for grunnleggende 
moralske valg.

I en tid der menneskerettigheter er under press i en rekke land, og 
miljøkrisa stiller nye krav til anstendig klimaoppførsel, samtidig som 
bedrifter blir en viktigere aktør, er det nødvendig med en kritisk opinion, 
internasjonale retningslinjer og offentlig engasjement for samfunns-
ansvar. Bedriftene kan helt klart virke som motorer i arbeidet med å heve 
levestandarder, menneskerettigheter og anti-korrupsjon i landene de 
opererer i. Men det er ikke alltid de gjør det. 

Det er for eksempel en surrealistisk opplevelse å lese at det ameri-
kanske selskapet Wal-Mart betaler sine kinesiske ansatte mindre enn 
kinesisk minstelønn, en lønn som er ansett til å være en av de absolutt 
aller laveste i verden. Hvor profi tthungrig må et selskap være før det 
forsøker å presse ned lønningene i Kina? Begrepet sosial dumping får en 
ny betydning.

Et aksjeselskap er en genial opp-
fi nnelse for å oppnå personlige 
fordeler uten å ha personlig ansvar.
- Ambrose Bierce
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Surrealistisk og tragisk var det også da landets media i januar kunne 
bevitne at 200 kinesiske kvinner stormet kontoret til en tekstilfabrikkeier 
i Romania. De var «bevæpnet» med skjeer og gafl er i sin protest mot lave 
lønninger og dårlige arbeidsforhold. Bedriftseierens svar på arbeidernes 
opprør var at kravene om høyere lønn ga mindre profi tt. Og samtidig at 
billige arbeidere lett kan skaffes andre steder. Det ble gafl er mot markeds-
logikk. Markedslogikken vant.

Slik blir logikken der bedrifter ikke tar samfunnsansvar, eller der Slik blir logikken der bedrifter ikke tar samfunnsansvar, eller der Slik blir logikken der
myndighetene ikke arbeider for å få dem til å gjøre det. Det blir et 
”race to the bottom”. Bedrifter i Latvia kan hente billigere arbeidere fra 
Romania, som kan hente fra Kina. Lønninger og arbeidsforhold settes 
under press, eierne får muligens økt profi tt, men samfunnet som hel-
het taper. Ingen økning i kjøpekraft, ikke økte skatteinntekter som kan 
brukes på sosiale sikkerhetsnett eller utdanning. 

I Norden har marked blitt balansert mot velferdsstat, sterke fag-
foreninger og en kritisk presse. Bedrifter som ikke tar hensyn til men-
neskerettigheter, arbeidsforhold, rettferdige lønnsvilkår, og i økende 
grad miljø og klima får retta søkelyset mot virksomheten sin. Slik har 
det norske og nordiske systemet i hvert fall delvis bidratt til økonomisk 
utvikling fordi det blir et slags ”race to the top” – og de bedriftene som 
ikke henger med taper anseelse.

I land uten sterke fagforeninger, kritisk presse eller en gang et vel-
fungerende statsapparat skjer ikke dette. I mange fattige land har store 
bedrifter en uforholdsmessig stor makt, og det fi ns mange eksempler på 
at de ikke har utøvd den til beste for landet de opererer i. Samfunns-
ansvar oppstår ikke automatisk i et marked. Nettopp derfor kan vi ikke 
overlate dette alene til bedriftene. Samfunnet må selv ta samfunnsansvar 
ved å sette klare grenser for hvilken bedriftsatferd som aksepteres.  
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Moralske bedrifter?
Problemet med debatten om bedrifters samfunnsansvar er at dagens 

selskapsmodell per defi nisjon er ribbet for moral. Ikke fordi de som 
leder selskapene er onde, eller fordi de ansatte ikke kan tenke på andre 
ting en profi tt – dagens aksjeselskaper er ved lov tvunget til å sette sine 
aksjonærers interesser først. Og omtrent alle sanksjonsmuligheter mot 
selskaper er rettet mot enheten og ikke mot aksjonærene. Dette betyr at 
selskapene tjener som redskaper for aksjonærer med profi tt og bunnlinje 
som eneste målsetning. 

Det er mange problemer knyttet til dette. Det fi nnes ikke tilstrekkelige 
sanksjonsmuligheter mot de som virkelig dikterer selskapets mål-
setninger, nemlig aksjonærene. I tillegg gjør dette systemet at selskap-
enes daglige ledere i praksis har liten lyst eller mulighet til å prioritere 
andre målsetninger enn de som maksimerer profi tten til deres aksjonærer 
og styremedlemmer. Dette setter både samfunnet og lederne i en uheldig 
mellomposisjon – det blir ofte vanskelig for lederne å ta hensyn til lang-
siktige konsekvenser for samfunnet rundt seg, og samfunnet blir følgelig 
ikke tatt hensyn til.

I økonomisk teori dukker ofte uttrykket eksternaliteter opp. Det er 
prinsippet om dobbel effekt, eller konsekvenser av et selskaps aktiviteter 
for en eventuell tredjepart.  Eksternaliteter er en av måtene selskapene 
påvirker verden rundt seg.

I Norge kjenner vi disse problemstillingene fra debatter om sosial 
dumping, i utlandet kjenner vi dem fra debatten om ”sweat shops” – 
fabrikker hvor de ansatte jobber under svært kummelige forhold, og får 
utbetalt slavelønn. Innenfor miljøpolitikken fi ns mange kjente eksem-
pler på eksternaliteter – som ved utslipp fra produksjonsenheter og ved 
omfattende miljøødeleggelser som følge av rovdrift av naturen. Klima-
endringer er et annet aktuelt eksempel på en ikke planlagt effekt av 
industriell produksjon. 
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Ved å ikke rydde opp i miljøutslipp, ved å delta i et lands korrupsjon 
under dekke av at ”det er jo slik de gjør det her”, eller ved å presse ned 
de ansattes lønninger under eksistensminimum fører en bedrifts aktivitet 
til eksternaliteter som de burde ryddet opp i dersom man legger et ikke 
alt for strengt syn på samfunnsansvar til grunn.

Det trenger ikke være så alvorlig som dette, men få er vel i tvil om at 
arbeidsgiveren har stor makt over sine ansatte. Og få er heller i tvil om 
at et oljeselskap har et stort ansvar å bære vis-à-vis de som bor og lever 
i nærheten av deres produksjonsenheter, og for landet de utnytter natur-
ressurser i forøvrig. 

Etisk er lønnsomt
Det er klart bedriftene må ha et samfunnsansvar. Det går ikke an å 

være så viktige spillere i nasjonal og internasjonal økonomi uten å ha et 
medansvar for samfunnets utvikling. 

Hva bør bedriftene gjøre? Det er hvert fall to ulike innfallsvinkler til 
det. Det viktigste kravet er ikke at de skal være aktivistiske. Vi krever 
ikke at selskapenes styreledere og daglige ledere skal gå i 1.mai-tog eller 
stolt bære et Palestina-skjerf. Det viktigste kravet er at de ikke aktivt eller 
indirekte støtter alvorlige forbrytelser og brudd på menneske-
rettighetene.

Selskaper kan simpelthen ikke bidra til å ytterligere forverre eller Selskaper kan simpelthen ikke bidra til å ytterligere forverre eller Selska
opprettholde et dårlig status quo. Man kan si mye om ledere av multi-
nasjonale selskaper, men én ting er sikkert – hvis fotballskoene de 
produserer blir sydd av tilnærmet slavearbeidere som jobber 16 timer 
i døgnet, så vet de det inderlig godt. Det er ikke for mye forlangt at de 
slutter med den type aktivitet. Det handler ikke om aktivisme, men om 
at man må kunne forlange at et land som helhet opplever framgang og 
bedring av levestandarder og miljø som en følge av at selskapet er 
aktivt der. Det er en selvfølge at bedriftene skal trekke seg ut av virksom-
heter som direkte forverrer menneskerettighetssituasjonen eller begår 
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forbrytelser, altså en slags defensiv form for samfunnsansvar.

Den andre og mest interessante innfallsvinkelen er den offensive 
biten. Bedrifter må skjønne at det er bra for bunnlinja å foreta etiske 
investeringer. Bedriftene bidrar positivt til utviklingen i de landene de er 
involvert i. De kan bidra til å bygge skoler, tilby utdanning og barnehage-
plass for kvinnene i fattige regioner, å danne fond for miljøopprydning 
i landene de driver i, å danne fond for vaksiner til barn og så videre. Å 
drive med ting som ikke direkte har med forretningsideen å gjøre, men 
som kommer samfunnene til gode. Å investere etisk gir like god, om 
ikke bedre avkastning som å investere uten retningslinjer. Å ta samfunns-
ansvar handler ikke om snillisme, det er nå et konkurransefortrinn, og det 
er derfor bra for bunnlinja. 

Petroleumsformuen kan brukes til noe bra
På vegne av meg og resten av det norske folk forvalter Norges Bank 

aksjer i mer enn 3500 selskaper verden over. Beslutningene som tas i 
disse selskapene har ofte avgjørende påvirkning på menneskerettigheter, 
arbeidsrettigheter, miljø og klima i en lang rekke land. Det norske pen-
sjonsfondet er nå representert i så mange selskaper at de samlet sett 
påvirker mye av den generelle økonomiske utviklingen i verden. Dette 
gir oss makt til å skape en bedriftsmessig utvikling med et mer sam-
funnsmessig perspektiv. 

Før Finansdepartementet innførte etiske kriterier for Statens Pensjons-
fond anså mange dette som en urealistisk oppgave. Graverutvalget 
konkluderte med at slike retningslinjer var mulige, og etter at retnings-
linjene ble innført har Statens Pensjonsfond solgt seg ut av fl ere selskap 
etter Etikkrådets tilrådning. Dette er verktøy som brukes for å fremme 
samfunnsmessige perspektiv i selskap pensjonsfondet investerer i.

De etiske retningslinjene omfatter likevel kun de alvorligste krenkelser 
av individers rettigheter, grov korrupsjon, alvorlig miljøskade og særlig 
grove brudd på grunnleggende etiske normer. Å holde seg innenfor disse 
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retningslinjene er således ikke en diskusjon om samfunnsansvar, men 
handler om ikke å bidra til grove uetiske handlinger. At staten bruker sin 
pengemakt mot selskaper som bryter grunnleggende arbeidsrettigheter er 
derfor helt nødvendig dersom norske myndigheter skal ha troverdighet 
i kampen for bedre internasjonal lovgivning og en mer samfunnsbevisst 
bedriftsverden. 

Et eksempel på at pengemakt blir forstått så vi da Statens Pensjons-
fond trakk seg ut av den amerikanske kjøpesenterkjeden Wal-Mart. 
Pensjonsfondet hadde fl ere grunner til hvorfor uttrekk var riktig; 
Wal-Mart hadde systematisk benyttet seg av mindreårig arbeidskraft, 
hindret fagorganisering, og gang på gang vist at de ikke tok farlige og 
helseskadelige arbeidsforhold på alvor. 

At Statens Pensjonsfond, et av de største pensjonsfondene i verden, 
solgte seg ut som følge av Wal-Marts behandling av egen arbeids-
kraft har vakt internasjonal oppmerksomhet, og Wal-Mart-aksjen falt da 
nyheten kom. Det kom også kraftige kritikk på fondets etiske retnings-
linjer fra USAs ambassadør i Norge, Ben K. Whitney. Under en tale ved 
NUPI, sa ambassadøren at beskyldningene om dårlig etikk ville kunne 
få store negative økonomiske konsekvenser for Wal-Marts aksjonærer 
og ansatte. 

At det politiske USA dras inn i denne saken, viser med all tydelighet 
at pengemakten Statens Pensjonsfond representerer både forstås og leg-
ges merke til. Det er også interessant å se at private fond mottar spørsmål 
om uttrekk samme dag det blir kjent at Statens Pensjonsfond har trukket 
seg ut av et selskap. Effekten går altså mye lengre enn det arbeidet 
som gjøres i Statens Pensjonsfond. Dette gjør fondet til et virknings-
fullt verktøy og gir oss muligheter til å bidra til forandring og utvikling 
internasjonalt. Med mange og store investorer som tenker etikk, og ikke 
bare butikk, vil det gradvis legges stadig sterkere press på aktører som 
bryter grunnleggende etiske normer. Mye kapital vil med dette gjøres 
utilgjengelig for de verste aktørene. 

Men det er verdenssamfunn
utilgjengelig for de verste ak

Men det er verdenssamfunn
utilgjengelig for de verste ak

et som må ta ansvaret ved å sørge for at 
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bedrifter som ikke tar hensyn blir straffet. Hvis ikke, vil alltid de råeste 
kapitalistene være der. Internasjonalt regelverk er derfor helt nødvendig, 
men inntil dette er på plass kan Norge bidra til positiv utvikling gjennom 
eksempelvis Statens Pensjonsfond. 

Gjennom eierskapsutøvelsen i samme fond har vi også innfl ytelse i 
alle selskapene fondet har investert i. Sterkere krav til arbeidsrettigheter, 
miljø og menneskerettigheter bør både fremmes og støttes på general-
forsamlingene. Staten kan også som majoritetsaksjonær i mange viktige 
selskap vise at det er mulig å drive forretning med samfunnsmessige 
perspektiver. 

Eiermakt 
I tillegg til å bruke sin makt som en av de største investorene på 

verdens børser, bør norske myndigheter spille en rolle både som major-
itetseier i store norske bedrifter med internasjonal virksomhet, men også 
arbeide for at norske bedrifter tar samfunnsansvar i land de opererer i.

Norske bedrifter er i verdenstoppen når det gjelder å vise samfunns-
ansvar. Er dette fordi norske bedriftsledere er mer opptatt av samfunns-
messige og langsiktige perspektiv, eller er det fordi de begrenses av 
lovverk og avtaler? Få land har mer omfattende lovgivning, fl ere kon-
trollinstanser, kritisk presse og sterkere fagforeninger enn Norge. Alt 
dette er med på å begrense bedriftenes handlingsrom og stimulere til 
samfunnsansvar. Norske bedriftsledere oppfordres aktivt til å ta sam-
funnsansvar, og resultatene viser at vi lykkes. Vi burde stille samme type 
krav til norske bedrifter i utlandet.

Ting vi i Norge ofte tar for gitt er ikke like selvfølgelig i mange 
andre land. Dette betyr ikke at vi kan akseptere at norske bedrifter opptrer 
mindre ansvarlig utenfor Norge. Skulle vi akseptert dette, ville vi sam-
tidig akseptert at folk i andre land ikke har rett til den samme behand-
lingen som vi har. Hvordan hadde reaksjonene vært om det hadde åpnet 
en batterifabrikk i Groruddalen som betalte 15 kroner i timen til sine 
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arbeidere? Trolig ville det norske folk reagert med en viss skepsis til en 
slik plan. Investorer og bedrifter som investerer i land med svake legale 
og politiske strukturer må derfor stille de samme etiske kravene til sin 
virksomhet som de gjør i Norge, samtidig som norske myndigheter må 
arbeide internasjonalt for en lovgivning som vil gjøre det vanskeligere 
for bedrifter i alle land å opptre uetisk. 

Nyfusjonerte HydroStatoil er allerede representert i 34 land, og 
strategien er investeringer internasjonalt. I olje og gassindustrien 
befi nner mesteparten av ressursgrunnlaget seg i U-land, og de mest 
innfl ytelsesrike selskapene i denne sektoren er enorme multinasjonale 
selskaper, ofte med et kun middels bra rulleblad hva angår 
miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd. Det er vanskelig å 
skulle se rettferdigheten i at Statoil skal ha milliardinntekter fra ressurs-
utvinning i et u-land uten å bidra betydelig til utvikling. Flere land 
har blitt rammet av politisk utstabilitet, grov korrupsjon og brudd på 
menneskerettigheter som følge av sin oljerikdom. Oljeselskapene har, 
sammen med verdenssamfunnet for øvrig, et ansvar for at det stilles 
krav til en rettferdig fordeling av fortjenestene, og at selskapene ikke 
samarbeider med regimer som bryter menneskerettigheter. 

Forbrukermakt 
De som elsker markedsøkonomien sier ofte at markedet selv kan løse 

problemet med uetisk oppførsel fra bedrifter. Hvis selskapene ikke 
forholder seg til de regler og normer som fi nns for medmenneskelig 
adferd, så vil markedet straffe selskapene – gjennom forbrukernes 
markedsmakt. Det er en problematisk påstand, som dessverre også ser 
ut til å ha fått aksept langt inn i miljøer som tradisjonelt er svært kritiske 
til for mye marked. Den globale venstresiden så en stund ut til å la seg 
innhylle i en tro på at forbrukernes evne og vilje til å bruke lommeboken 
som kampmiddel kunne endre ting dramatisk. Med glansede kjendiser 
som Bono i spissen skulle forbrukerne ta makten tilbake. 

Tiden etter at euforien la seg har vist at det ikke er slik verden 
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fungerer. De absolutt største selskapene i verden i dag, som Wal-Mart og 
Nike, blir med noen unntak ikke nevneverdig påvirka av slike problem-
stillinger. De globale merkenavnene ser ut til å leve greit med en spredt 
masse av bemidlede forbrukeraktivister. Fokuset på forbrukerens makt 
til å spille på markedets banehalvdel, har foreløpig bare bidratt til å gi 
små konsesjoner til de største selskapene til å sminke et frynsete image. 
Det stiller de virkelige problemstillingene i skyggen. 

Derfor er det første og viktigste ansvaret selskapene må ta i denne 
sammenhengen å ikke forverre situasjonen for verdens absolutt 
svakeste gruppe – de lavtlønnede i fattige land. Om man føler et 
behov for å gjemme seg bak økonomisk teori når man blir stilt overfor en 
slik utfordring, viser det at Adam Smiths usynlige hånd har tatt kveler-
tak på den sosiale samvittigheten til de største aktørene på det globale 
markedet.
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Samfunnsansvar gir større muligheter

Av Lars-Henrik Michelsen og Petter Tollefsen

Innledning
”Bedrifters samfunnsansvar (CSR)” har vokst frem fordi dagens 

lover, regler, standarder og normer er svært langt unna å være til-
passet en global økonomi. CSR er en paraplytanke som omfatter et 
enormt spekter av områder, områder som gradvis dekkes av nye avtaler 
og standarder, både nasjonalt og internasjonalt. Utfordringene er enorme, 
men det er også mulighetene!

Grunntanken bak Bedrifters Samfunnsansvar (CSR) er at bedrifter har 
et ansvar som går utover det å maksimere aksjonærenes profi tt. Tanken 
er ikke ny, men den har kommet mye høyere opp på dagsorden som et 
resultat av globalisering.

CSR kan defi neres på følgende måte: CSR er et direkte bedrifts-
engasjement i samfunnet, som kommer i tillegg til det engasjementet som 
forretningsdriften utgjør. CSR skal forhindre negative effekter av driften, 
og eventuelt skape positive effekter i samfunnet.

Ideen har møtt, og møter fortsatt, motbør fra mange ulike hold. 
Det vanligste argumentet mot CSR er at ”the business of business is 
business”, altså at bedrifter eksisterer kun for ett formål: Profi tt-
generering. Denne påstanden forsvares også innen et etisk rammeverk: 
Aksjonærer skyter inn kapital i en bedrift med ett mål for øye: Størst 
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mulig avkastning. I dette ligger det en klar forventning om at bedriftens 
styre og administrasjon forvalter eiernes kapital ut fra et profi ttmotiv. 
Å bruke aksjonærers midler på andre tiltak uten deres samtykke vil i så 
måte kunne sies å være uetisk.

Profi ttargumentet har de siste årene mistet mye av sin gjennom-
slagskraft. Ansvarskravene har beveget seg fra etterlevelse av lover, 
regler og normer til krav som favner mye videre. I dette synes det som 
det har oppstått en konfl ikt mellom ”klassisk” og ”ny” bedriftsidentitet. 
Dette er en gal, og potensielt skadelig, tilnærming til debatten. CSR 
og klassisk bedriftstenkning må ikke sees som gjensidig utelukkende 
og som to tanker som står i opposisjon til hverandre. Den virkelige 
gevinsten, både for bedriften, aksjonærene og samfunnet, ligger i å anse 
CSR som et viktig nytt tilskudd til den klassiske bedriftstenkningen. 
Dersom bedrifters samfunnsansvar tilnærmes på en gjennomtenkt, 
strategisk og langsiktig måte, vil den potensielle merverdien for alle ak-
tører være svært stor.

Nå er det liten tvil om at det bør fi nnes mekanismer som gir incentiver 
og som stimulerer bedrifter til å tenke samfunnsansvarlig. Derfor vil vi i 
denne artikkelen fremme forslag om noen konkrete tiltak som kan iverk-
settes. Noen av disse tiltakene er det markedet og bedriftene selv som bør 
ta initiativ til, mens andre bør tilrettelegges fra politisk hold.

CSR = alt og ingenting
En gjennomgang av de mest sentrale internasjonale dokumentene 

innen CSR; primært FNs ”Global Compact” og OECDs ”Guidelines for 
Multinationals”, samt ”The Global Reporting Initiativ”, viser en klar 
mangel på helhetstenkning som kan omsettes i konkret handling innen 
feltet. I disse retningslinjene dekkes alt fra markedsføring og forbruker-
rettigheter til etterlevelse av arbeidsmiljø -, regnskaps -, og aksjelover. 
I dette ligger det en holdning om at CSR er ”alt og ingenting”, altså at 
bedriftene står helt fritt til å velge de områder de vil vektlegge. Det viser 
seg at som oftest vektlegges da områder som allerede er dekket i driften, 



18

og som dermed ikke medfører noen aktiv ansvarstagning fra bedriftens 
side.

FNs Global Compact er et godt eksempel på initiativ som bare 
oppfordrer til selvfølgeligheter. Bedrifter som stiller seg bak Global 
Compact forplikter seg til å støtte opp om følgende ti prinsipper:

1. 
     
2.  sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene.
3. 

4.  avskaffelsen av alle former for tvangsarbeid;
5.  fjerne bruken av barnearbeid; og
6.  avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke
7.  Selskaper bør støtte “føre var” - prinsippet i miljøspørsmål;  
8.  ta initiativ til å fremme miljøansvar; og
9.  oppfordre utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
10. 

Å kunne smykke seg med et FN-partnerskapet er utvilsomt bra for 
imaget til et selskap, men når prinsippene bak partnerskapet ikke er 
mer utfordrende enn de over, kan man sette spørsmålstegn ved Global 
Compacts reelle verdi for samfunnet. Å følge FNs grunnleggende prin-
sipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og vern av miljøet 
er vel og bra, men det fører ikke akkurat til de store samfunnsendringer. 

CSR-universet må snevres inn
Man ser klare tegn til at det i dag foregår en kamp om defi nisjons-

makten innen den globale sfæren. Enkelte CSR-uttalelser og krav 
vitner om at grensene mellom politikk og økonomi fl yttes, noe som 

Selskaper bør støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter 
innen de områder bedriften opererer og       innen de områder bedriften opererer og       

Selskaper bør anerkjenne foreningsfrihet og retten til å føre kollektive                           
forhandlinger;

Selskaper må bekjempe all form av korrupsjon, inklusive utpressing 
og bestikkelser
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skaper uklare ansvarslinjer og rollefordelinger. I Norge kan vi trekke 
frem to debatter som illustrerer denne uenigheten på en tydelig måte.

Den første gjelder nedleggelse av Norske Skogs Union-fabrikk i 
Skien. Fabrikken ble en del av Norske Skog-konsernet i 1999, og i 2005 
ble det besluttet at fabrikken skulle legges ned. Stortingspolitikere fra de 
fl este partier ropte ut mot det de anså som et manglende samfunnsansvar 
fra Norske Skogs side. Konsernet hadde neglisjert sitt ansvar for å ta vare 
på norske arbeidsplasser. To spørsmål meldte seg umiddelbart: Er sikring 
av norske arbeidsplasser et bedriftsansvar eller et politisk ansvar, særlig 
når det på sikt ikke ville være økonomisk forsvarlig å opprettholde drif-
ten ved Union? Og har norske arbeidsplasser i et globalt selskap i ordets 
rette betydning krav på mer beskyttelse enn arbeidsplasser i andre land 
hvor selskapet opererer? Lærdommen fra dette eksempelet er klar: 

Det er lett for populistiske politikere å skylde på manglende samfunns-
ansvar når de selv ikke har mulighet til, eller ønske om, å gjøre om på et 
upopulært bedriftsvedtak. Mange politikere mangler også en erkjennelse 
av at dagens økonomi er global, og ikke knyttet til en enkelt nasjonalstat. 
Denne saken illustrerte tydelig den potensielle maktkampen som ligger 
i å defi nere bedrifters rolle i et globalt samfunn hvor grensene mellom 
politikk og økonomi gradvis viskes ut.

Det andre eksempelet illustrerer hvor vanskelig denne redefi neringen 
av bedriften er, og hvilke problemer en vedvarende uklarhet om rolle-
fordelinger kan medføre. Statoil fi kk for en tid tilbake påpakning, både 
fra politisk hold og fra NGOer (Non-Governmental Organisations), fordi 
de ikke øvde press på myndighetene i Aserbajdsjan for å få disse til å 
forbedre sitt vern av menneskerettigheter. Statoils svar var enkelt: Det 
er ikke vår oppgave å fortelle presidenten hvordan han skal styre landet 
sitt! Naturligvis er ikke verden så svart-hvitt som verken Statoil eller 
motparten her synes å mene. På den ene siden kan man anta at de ikke-
økonomiske aktørene her så et mulig pressmiddel som de selv ikke rår 
over; økonomisk makt. På den annen siden kan ikke Statoil fraskrive 
seg et hvert ansvar kategorisk. All den tid de bidrar med inntekter til en 
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stat, har de også et visst ansvar for at disse midlene ikke bryter med de 
standarder selskapet selv har uttalt å etterleve.

Debatten har ikke beveget seg nevneverdig i noen som helst ret-
ning etter disse sakene. Bedriftene blir stadig pålagt et borgeransvar, 
Corporate Citizenship, som defi nerer selskapene som en integrert del 
av samfunnssfæren. Dette medfører et økt ansvar, enten bedriftene liker 
det eller ikke. Det er et legitimt krav at vestlige bedrifter opererer med 
vestlige standarder hva gjelder miljø, helse, sikkerhet, korrupsjon og 
annet, også i land hvor disse kravene er svake eller fraværende i det 
nasjonale lovverket. Men fortsatt er ikke det å etterleve lover og regler 
det samme som å utvise samfunnsansvar!

Dersom tanken om bedrifters samfunnsansvar skal opprettholde sin 
eksistensberettigelse trengs det opprydning. I første omgang kan det 
være formålstjenelig å snevre inn universet av hva som skal omfattes 
av CSR-politikken. Alt som har med aksjonærers rettigheter, styrets 
og revisors uavhengighet, og gjennomsiktighet i driften, dekkes i dag 
på en god måte gjennom kravene til Corporate Governance, eller Eier-
styring og Selskapsledelse på norsk. Videre dekkes forbrukerrettigheter 
og arbeidsmiljø, helse og sikkerhet svært godt i de fl este vestlige lov-
givninger. Dette er krav som er direkte overførbare til andre land, uten at 
det bør kalles samfunnsansvar av den grunn. Når det gjelder forurensing 
og miljøskader som en direkte følge av produksjonen, begynner det også 
her å komme på plass internasjonale standarder. Dermed kan også dette 
med tiden lukes ut av CSR tanken. Etter en slik opprydning vil man stå 
igjen med et mye klarere bilde av hva CSR faktisk er, nemlig et direkte 
bedriftsengasjement i samfunnet, som kommer i tillegg til produksjonen.bedriftsengasjement i samfunnet, som kommer i tillegg til produksjonen.bedriftsengasjement i samfunnet, som kommer i tillegg

Under dette bør også et av dagens mest akutte problemer ligge: 
CO2-utslipp. Bedrifter som ønsker å utvise et klart og tydelig samfunns-
ansvar på dette område bør være aktive i utviklingen av ny teknologi, samt 
arbeide aktivt for rensing og lagring av pågående utslipp. Dette er et 
problem som påvirker hele kloden, og ansvaret hviler tungt på både 
bedrifter og vestlige myndigheter.
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Ulike mekanismer
På bakgrunn av en slik opprydning kan man etter hvert begynne å nærme 
seg det som bør være kjernen i et hvert CSR-tiltak: 
1.  At tiltaket er gjennomtenkt med hensyn til alle berørte parter; 
2.  At man har klart defi nerte mål for tiltaket; og 
3.  At det er en del av helhetstenkningen rundt bedriften.

Bare med et slikt utgangspunkt kan et CSR-tiltak forsvares overfor så vel 
eiere som politikere, lokalsamfunn og andre stakeholders.

Den første inndelingen man kan foreta, er å klassifi sere dagens CSR-
tiltak i henhold til deres tilknytning til produksjonen i bedriften. Noen 
mekanismer er direkte knyttet til driften, som for eksempel helse, miljø, 
sikkerhet, forurensning, forbrukerrettigheter etc. Disse bør, så langt som 
mulig, dekkes av internasjonale standarder og avtaler. Andre tiltak er 
klart mer eksterne. Det kan dreie seg om fi lantropi, press på myndigheter, 
sosial og økonomisk samfunnsbygging, ansvar for produktkjede og så 
videre.

Det er også nødvendig å skille mellom de tiltak som er regulert av 
lover, regler og normer, det være seg i vesten eller andre steder, og de 
tiltak som går utover det allment forventede. Den første gruppen er 
primært myntet på å forhindre negative effekter av driften, mens den 
andre ofte skal skape en positiv merverdi.

Særlig for bedrifter med produksjon utenfor Europa og Nord-
Amerika synes det som om kravene til samfunnsansvar har fl yttet seg 
relativt langt mot tiltak som ikke er direkte knyttet til produksjonen, 
og som heller ikke er regulert av lover. Det kan for eksempel dreie seg 
om press på myndigheter for å forbedre menneskerettighetssituasjoner, 
bygging av skoler og sykehus, eller andre tiltak for å bedre den økono-
miske og sosiale situasjonen lokalt. Ved første øyekast synes det som 
dette er en utvikling som burde tiljubles, men det er fl ere potensielt 
problematiske aspekter ved dette. For det første presenterer det et 
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demokratisk problem, i det innbyggere ikke har noen kanaler for å hol-
de bedriftene ansvarlige for eventuelle endringer de iverksetter. For det 
andre er det et problem at bedrifter tar over tradisjonelle politiske opp-
gaver, særlig ettersom en bedrifts tilstedeværelse et område er tids-
begrenset. Hva skjer når bedriften ikke lenger har noen interesser i 
området? En slik uklar rolleforedeling og en så stor uklarhet om hva 
bedrifters identitet er skaper per i dag fl ere problemer enn det løser. 
Derfor må første steg innebære en rollefordeling, en ansvarsfordeling 
og en inngåelse av forpliktende, langsiktige samarbeidsavtaler mellom 
bedrifter, myndigheter og det sivile samfunn.

Etterlevelse, risiko, trend og mulighet
Bedrifters syn på CSR kan i dag deles inn i fi re kategorier, hvorav kun 

én er etisk forsvarlig.

Det første synet kan man kalle etterlevelse. Det innebærer at bedrift-
ene forsøker å etterleve de standarder som til en hver tid fi nnes i markedet; 
det være seg Global Compact, OECDs retningslinjer eller andre stand-
arder satt av ulike aktører. Denne tilnærmingen innebærer at man blir 
fortalt hvordan man skal operere, uten å refl ektere mer omkring hvordan 
dette påvirker samfunnet rundt. Skal dette forsvares, må det ligge en 
uttrykt målsetting bak tilknytting til rammeverkene.

  Den andre kategorien kan kalles risiko. Her implementeres CSR-
mekanismer for å forhindre tap av aktiva ved å minimere risikoen rundt 
produksjon eller transaksjoner. Denne tilnærmingen bygger på en sikring 
av eieres interesser.

  Den tredje kategorien er den som synes å være mest utbredt for øye-
blikket: Trend. Kort oppsummert kan det sies som at ”alle andre gjør 
det, så da må vi også”. Formålet med denne tilnærmingen er å forebygge 
negativ publisitet, eventuelt skape positive oppslag. Også her er formålet 
til syvende og sist å skape en kortsiktig sikring av eieres interesser.
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  Felles for disse tre er at hovedfokus er på interne økonomiske interesser 
i bedriften, og den positive effekten man skaper for samfunnet er et bi-
produkt av mekanismer for å sikre eieres interesser.

  Den fjerde og siste kategorien kalles mulighet. I dette ligger et syn på 
at CSR utgjør en økonomisk mulighet for selskapene. Tanken er enkel, 
og potensialet er stort. En bedrifts suksess er avhengig av suksessen til 
samfunnet rundt. I dag er bedrifters forretningsmiljø både det lokale og 
det globale, og begge må lykkes dersom bedriften skal være lønnsom. 
Derfor vil tiltak som sikrer menneskerettigheter, økonomisk oppblom-
string, utdannelse og helse styrke det lokale forretningsmiljøet. Miljø-
tiltak, ny teknologi, støtte til internasjonale avtaler og styrking av 
demokratier vil styrke det globale forretningsmiljøet. Kun med en slik 
helhetlig tenkning kan CSR nå sitt potensial for alle parter. 

Konklusjon - hva bør gjøres?
Til syvende og sist er det hva som gjøres ”på bakken” som spiller 

noen rolle. Ord må omsettes i handling. Unge Venstre benytter denne 
anledningen til å fremme tre ideer til tiltak som kan bidra til å øke 
bevisstheten rundt CSR i Norge og andre steder. 

1. Internasjonalt CSR-merke:
Det er klare tegn til at det foregår en etisk ”oppvåkning” i samfun-

net, ikke minst hos forbrukerne. Vi spiser økologisk mat, handler svane-
merket vaskemiddel, og drikker Fairtrade-merket kaffe. Noen krever 
også at produktkjeden skal oppgis, og vil sikre seg mot at man bidrar 
til for eksempel barnearbeid. Det er derfor på høy tid at det opprettes et 
internasjonalt CSR-merke, med såpass strenge krav at man som forbruker 
er sikret at man ikke bare forhindrer negativ utvikling, men at man også 
bidrar til noe positivt. Et slikt merke bør etter vårt skjønn for eksempel ha 
strenge krav til ansvar for produktkjeden, til aktivt arbeid mot menneske-
rettighetsbrudd, til støtte for demokratiske, åpne markeder og prosesser, 
og til arbeid for utvikling av miljøvennlige alternativer.
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I første omgang ønsker vi at et slikt merke skal etableres i Norge. For 
å sikre substans og legitimitet for merket, er det formålstjenelig å sette 
ulike krav til ulike sektorer. På den måten er det lettere å identifi sere 
de risikoer og utfordringer de enkelte selskaper står overfor, og dermed 
også lettere å identifi sere formålstjenelige krav og ansvarsområder.

Grunnen til at en slik fremgangsmåte er fornuftig, er at bedrifter står 
overfor vidt forskjellige problemer og utfordringer, og dersom alle skal 
samles under ett, vil man fort ende opp med tomme ord. Det er opplagt at 
et oppdrettsselskap i Nord-Norge bør ha et annet CSR-fokus enn et olje-
selskap i Irak. Derfor er bransje – og geografi spesifi kke krav et fornuftig 
utgangspunkt hvis man har som formål å ha en CSR-politikk som er mer 
enn bare tomme ord og løfter.

2. Etisk indeks på Oslo Børs
Norge, som liker å smykke seg med etisk ansvarlighet innen de fl este 

områder, bør gi incentiver som er nødvendige for at det norske verdi-
papirmarkedet skal få et samfunnsansvarlig tilsnitt. Vi mener det vil 
være en god ide om Oslo Børs, gjerne sammen med de andre nordiske 
børsene, etablerer en fellesnordisk etisk liste etter modell fra FTSE 4 
Good i Storbritannia.

FTSE 4 Good er den mest kjente og veletablerte indeksen basert 
på CSR-kriterier i verden. FTSE er et selskap som spesialiserer seg 
innen listeføring av noterte selskaper over hele verden. De overordnede 
kriteriene for notering på en slik liste favner vidt innen spekteret av CSR-
mekanismer. Likevel sikrer FTSE 4 Good at hvert av kravene følges opp 
i mye større grad enn hva er tilfelle innen internasjonale rammeverk som 
Global Compact etc. 

En fellesnordisk etisk liste vil være av stor betydning, da vi har et 
stort segment på Oslo Børs som opererer innen sektorer forbundet både 
med miljøskader, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. En liste 
som evalueres, og som setter klare kriterier til selskapene, vil også gi 
investorer en økt trygghet om at de ikke bidrar til uansvarlig drift, og 
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at deres investeringer og deres eierskap kan forsvares innen et CSR-
rammeverk.  Kravene for notering på en slik etisk liste må være så streng, 
at notering fører med seg en betydelig merverdi for så vel bedrifter som 
for aksjonærer og konsumenter. 

3. Uavhengig CSR-rapportering
Når man først skal ha et omfattende statlig norsk eierskap, bør man 

bruke dette eierskapet til å gjøre statlige selskaper ledende innen arbeidet 
med samfunnsansvar. En måte å gjøre det på er å opprette et uavhengig 
råd som får i oppgave å rapportere årlig om de statlige selskapene sin 
virksomhet ut fra klare CSR-kriterier, samt egne målsetninger. Rådet bør 
utover rapporteringsfunksjonen ha mulighet til å foreslå tiltak til forbed-
ringer. 

Ettersom det er det norske folk som til slutt er eierne av de statlige 
andelene, har et slikt eierskap et helt annet mandat enn andre eiere. 
Dette er i tråd med tankegangen bak forvaltningen av Statens Pensjons-
fond – utland. Derfor er det naturlig at disse selskapene underlegges 
strenge krav til samfunnsansvar, samtidig som staten gir de nødvendige 
incentiver.

 Mens en etisk liste på Oslo Børs bare kan vurdere den virksomheten 
som er børsnotert i Norge, vil et uavhengig råd ha mulighet til å vur-
dere selskapet som helhet. Dette vil på sikt kunne klargjøre og forbedre 
samfunnsansvaret til bedrifter generelt, fordi avståelse fra uavhen-
gig kontroll kan bli møtt med mistenksomhet i offentligheten. Private 
selskaper må derfor kunne knytte seg til den samme uavhengige CSR-
rapporteringen som de statlige selskapene blir utsatt for. 
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Et fritt samfunn tar ansvar

Av Marianne Bårdsgjerde og Fredrik Gierløff

Bedrifters samfunnsansvar er i dag et etablert begrep. Det bør verken 
hylles som ”kapitalismens menneskelige ansikt” eller avfeies som, med 
Milton Friedman (1970) sine ord, ”pure and unadulturated socialism”. 
Heller bør man se på både muligheter og utfordringer som følger av den 
trenden som nå har etablert seg. Corporate social responsibility (CSR) 
må aldri forbindes med noen oppfatning av at kapitalismen er usosial 
og at bedrifters profi ttmaksimering er noe galt. CSR på sitt beste er når 
bedrifter tilpasser seg folks normer og forventninger om anstendighet 
og ansvarlighet på en måte som fjerner behovet for regulering og 
skaper tillit til bedrifters rolle i samfunnet. På sitt verste er det et angrep 
på bedrifter som skriver om deres rolle i samfunnet og vanskeliggjør 
den profi ttmaksimerende aktiviteten som har vært helt nødvendig for det 
velstandsnivået dagens vestlige land nyter godt av.

Uklart fenomen, klare meninger
Allerede da Adam Smith skrev Wealth of Nations for 200 år siden 

var det med en erkjennelse av at kommersiell virksomhet potensielt 
innebærer risiko for andre enn bedriften selv. Et tidlig fokus på slike 
negative eksternaliteter ble etter hvert utvidet til å se på bedrifters rolle 
i samfunnet. Tanken bak CSR er at bedrifter ikke bare skal holde seg 
innenfor lovverket, men også bidra positivt til samfunnet rundt seg 



27

og ta hensyn til alle parter som berøres av deres virksomhet – såkalte 
’stakeholders’. Den tidlige CSR-bevegelsen holdt seg opprinnelig til en 
anti-corporation retorikk med fokus på korrigering av deres negative 
effekter og hensynsløse jakt på profi tt. For dem fungerte ”naming-and-
shaming” og krav til bedrifter om CSR mer effektivt enn å jobbe for 
politisk regulering.

”Kapitalistenes” svar ble aldri uttrykt så tydelig som i Milton 
Friedmans klassiske artikkel fra 1970 i New York Times Magazine. 
Overskriften oppsummerte hele artikkelen: “The social responsibil-
ity of business is to increase its profi ts”. Friedmans kompromissløse 
tone klang godt i høyreorienterte miljøer i en tid der argumenter for 
CSR hadde mye til felles med tradisjonell kapitalismekritikk. Maksi-
mering av ”shareholder value” skulle også bli den dominerende corporate 
governance ideologien i USA og Storbritannia de neste tiårene (Lazonick 
og O’Sullivan, 2000). Men kampen mot CSR bevegelsen var ikke vun-
net. CSR som trend vokste ut fra den tidlige CSR-bevegelsen, modererte 
seg og ble mer innfl ytelsesrik. Anti-corporation holdninger og kritikk av 
grådighet skapte et folkelig press for en mer human kapitalisme. I dag 
er det vanskelig for en bedrift å ikke ha noen form for erklært forhold 
til CSR. Tross markedsøkonomi som dominerende økonomisk system, 
er det få som vil betegne dagens variant som laissezfaire. Fra Gordon 
Gekkos tale til Teldars generalforsamling husker alle kun de tre enkle 
ordene ”Greed[…] is good”. Et fl ammende forsvar for kapitalismen 
ble oppsummert i tre ord som senere fungerte som utgangspunkt for å 
kritisere den. Den rasjonelle egeninteresse som overordnet mål for sam-
funnet har alltid vært en vanskelig idé å selge til massene.

Selve debatten om CSR har vært svært mangfoldig og preget av 
mye uklarhet. En diskusjon blir fort et sammensurium av så forskjellige 
akademiske disipliner som samfunnsøkonomi, jus og moralfi losofi  
(Godfrey og Hatch, 2007: 88). Grovt sett – og da mener vi grovt – kan 
man dele CSR inn i tre kategorier: internalisering eller begrensning av 
negative eksternaliteter, økt hensynstagen til ’stakeholder’ interesser 
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i den kommersielle virksomheten, og sist, ren veldedig virksomhet. 
Debattene blir fort uoversiktlige ettersom de tre typene CSR har så lite til 
felles; en diskusjon om bedrifter skal internalisere miljøkostnadene sine 
vil være svært ulik en diskusjon om bedrifters ansvar for å dele av profi t-
ten sin med lokalsamfunnet sitt.

Debatten blir fort skyttergravskrig mellom hardlinere a la Friedman 
og anti-kapitalistiske bevegelser som mener bedrifter må ”betale tilbake 
til samfunnet”. Det gjør også at en rekke nyanser forsvinner. Mange 
bedriftsledere plasserer seg på siden av dette bikkjeslagsmålet. De 
oppfører seg som de første, men snakker som de siste for å pynte på 
bedriftens image. At CSR ansvaret i mange bedrifter ligger i deres PR-
avdeling er betegnende (Marketing Week, 2006). 

Fra moralsk arbeidsdeling til utvidet demokrati
Den norske – og i stor grad også den vest-europeiske – blandings-

økonomien bygger på en moralsk arbeidsdeling mellom staten og 
markedet. Sosialdemokratiet ga opp kampen mot markedet som 
økonomisk system, men beholdt sin skepsis til dets evne til å integrere 
moralske hensyn. Politikerne skulle sette reglene, bedriftene skulle føye 
seg etter dem. Prøvde de seg på noe annet var det liten grunn til å stole 
på intensjonen deres.

Markedet som en måte å organisere økonomien på har ingen moral 
i seg selv. Det kan som politisk institusjon bygge på moralske hensyn 
som enkeltindividets rettigheter, men selve markedsplassen inneholder 
ikke noe moral per se. For at markedet skal opptre moralsk kreves det 
derfor en etisk reserve i samfunnet og i befolkningen. I et konservativt 
perspektiv bør ikke moralen bare være statens domene, men ha sitt ut-
spring i den enkelte borger og det sivile samfunn. For at moral skal gi 
noen mening kreves det frihet, muligheten til at man enten kan velge rett 
eller galt. 
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Markedet gir rom for at folkets moral og normer hver dag blir 
kanalisert til bedrifter gjennom deres forbruksmønstre og deres krav. Er 
folkestemningen at en bedrift driver uetisk vil dette alltid være skadelig 
for bedriften. Markedet lar folket kontrollere at bedriftene opptrer 
anstendig. Som Eamonn Butler fra Adam Smith Institute skriver:” We 
should expect from business leaders what we expect from each other: 
honesty and decency.” (Butler, 2006)

Vårt utgangspunkt er at det er positivt å se hvordan press fra det sivile 
samfunn og personlig moral kan sørge for at staten ikke behøver å gripe 
inn hver gang en bedrift går på tvers av samfunnsmoralen. Venstresiden 
har tradisjonelt utelatt dette perspektivet, og snarere sett på folkelig press 
som legitimering for mer politisk regulering. Således kan CSR potensielt 
gjøre at den klassiske dikotomien mellom statlig kontroll og fullstendig 
deregulering gå ut på dato (Deakin og Hobbs, 2007: 75). En rekke 
sosiale utfordringer i samfunnet vil kreve en løsning. Klarer bedrifter å 
tilpasse seg dette før politikere begynner å regulere er dette en god ting. 
Én, fordi det kan øke folks tillit til kapitalismen å se at det ikke lønner seg 
for bedrifter å ”overkjøre samfunnet i jakten på profi tt”, slik det så ofte 
hevdes. Og to, om bedrifter klarer å fi nne desentraliserte løsninger som 
er tilpasset deres virksomhet vil dette være både enklere og mer effektivt 
enn noen politikerstyrt regulering.

Vestens velstand er basert på jakt på profi tt
Hovedårsaken til at CSR er blitt en så utbredt trend er holdningen 

om at kapitalismen som system ikke klarer å inkludere menneskelige 
og moralske hensyn; profi tten kommer før velferd, trygghet, arbeids-
standarder og miljøet. Selv om konservative har mye bra å si om deler 
av CSR-fenomenet, så er denne bakgrunnstanken fullstendig på villspor. 
Markedet lar samfunnets moral gjøre seg gjeldende ved at folkets hold-
ninger kanaliseres til driften.
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Økonomisk frihet har som nevnt ikke den samme massepolitiske ap-
pellen som andre liberale friheter. Det er derfor tilhengere av marked-
søkonomien sin oppgave å vise hvorfor disse er materielle forutsetninger 
for de andre politiske frihetene. Den store PR jobben for både bedrifter 
og politikere som støtter kapitalismen handler ikke om å dekke over eller 
korrigere ”de negative utslagene av kapitalismen”. Det handler om å vise 
hvorfor markedsøkonomi har vært en forutsetning for det meste vi holder 
kjært i dagens samfunn. Ikke en tilstrekkelig forutsetning, men like fullt 
en nødvendig en.

Tanken om at bedrifter må ”betale tilbake til samfunnet” undergraver 
den rollen de spiller for å øke samfunnets velstand. Som Ian Davis peker 
på i The Economist, bedrifter i en markedsøkonomi bidrar allerede med 
å forbedre produktiviteten, drive innovasjon og forskning, skape trygge 
og lønnsomme arbeidsplasser, utvikle human kapital og sikre økonomisk 
vekst (Davis, 2006). De bidrar også med skatteinntekter. Ideen om at ”the 
business of business is business” har i stor grad vært en suksessoppskrift.

Er det sosialt ansvarlig å kneble markedet?
Så kan man selvfølgelig peke på at ikke alle eksternaliteter tas høyde 

for, hvilket leder til samfunnsøkonomisk tap. Og man kan peke på at 
mange bedrifter fortsatt hadde vært store suksesser selv om de hadde 
kompromisset litt på egen profi tt til fordel for sine arbeidere og sitt lokal-
miljø. Sant nok. Og her kan CSR spille en viktig rolle. Men å jobbe for 
at bedrifter skal ta økt samfunnsansvar må aldri lede til krav om å endre 
vilkårene for hvordan bedriftene driver. Den primære oppgaven til bed-
rifter er å maksimere profi tt; selv om man inkluderer CSR-hensyn så må 
ikke reglene for bedrifters driftsprinsipper endres.

CSR-bevegelsen på sitt verste er kravene om formalisert deltakelse 
for, eller hensynstagen til, ’stakeholders’; krav om at bedrifter, når de 
fatter sine beslutninger, må ta hensyn til annet enn kun aksjeeiernes 
interesser. Gir man først etter for at bedriftsledelsen skal ta hensyn til an-
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net enn aksjeeiernes interesser leder dette til en effektiv ansvarspulveri-
sering; er bedriften ansvarlig overfor alle er den i praksis ikke ansvarlig 
overfor noen. Sannsynligheten er da større for at det gamle agent-prinsipal 
problemet som “shareholder primacy” mente å løse kommer til over-
fl aten igjen; snarere enn noen overføring av ressurser fra ’sharehold-
ers’ til ’stakeholders’ vil man risikere å se en overføring av ressurser fra 
begge to, til bedriftsledere.

Et konkret eksempel på konfl ikt mellom folks umiddelbare rett-
ferdighetssans og kapitalismens regler er legemiddelsindustrien. Kravet 
om billigere eller gratis medisiner til fattige kommer stadig frem i media. 
For folk som kun ser grensekostnaden til en dose er det vanskelig å se 
rimeligheten i prisene, til tross for at disse også inkluderer de enorme 
kostnadene knyttet til forskning og videreutvikling av medisin. En 
regulering av prisene vil risikere å undergrave mekanismene som sørger 
for at de faktisk fi nnes.

Trekker man stakeholder perspektivet for langt og overvurderer 
bedriftens evne til å ivareta dem samtidig som de driver kommersielt 
undergraves hele bedriftens virksomhet. Et betegnende tragisk eks-
empel på CSR som gikk for langt er GM sine strenge arbeidsstandard-
er. En gang i tiden ble de rost opp i skyene for sin progressivitet. I dag 
hindrer de konkurransedyktigheten til GM, fi rmaet risikerer konkurs og 
alle deres arbeidsplasser står i fare (Godfrey og Hatch, 2007: 94). Er 
dette sosialt ansvarlig atferd av en bedrift?

Sosialdemokratiet har også omfavnet CSR som begrep – og som 
et argument for å tvinge bedrifter til å ta på seg de oppgavene deres 
eget oppblåste statsapparat ikke klarer å ta seg av. Altfor ofte når 
politikere snakker om CSR er det grunn til å bli mistenkelig. Ofte tas ordet 
i deres munn for å argumentere for at en spesiell bedrift ikke har tatt ”sitt 
samfunnsansvar på alvor” – noe som selvfølgelig tvinger frem en 
handlekraftig politisk plan. Union saken i Norge var mer kompleks enn at 
den kan behandles rettferdig her, men den illustrerer likevel situasjonen 
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godt. Kapitalismen er basert blant annet på det Joseph Schumpeter kalte 
”kreativ destruksjon”, der produksjonsteknikker forbedres ved at kapital 
fl yttes dit den best kan utnyttes. En slik endring vil alltid ha en negativ 
umiddelbar konsekvens for lokalmiljøet og en positiv en for samfunnet 
som helhet og det stedet der kapitalen nå fl yttes til. De tragiske historiene 
blir lette å fi nne, og argumentene for en sterkere stat som begrenser det 
grådige profi ttjaget klinger godt i folks ører. Derfor er det synd at tanken 
er så gal. 

Politikere har en lei tendens til å forme bedrifter i sitt eget bilde av 
politisk korrekt atferd. Såkalte CSR ”standarder” som skal gi bedriftene 
en mulighet til å rapportere og få en indeks på grad av samfunnsansvar 
blir fort ikke annet enn ren ”box-ticking”, der man passer på at kriteriene 
møtes og så beveger seg videre. Man fjerner de etiske betraktningene 
som bør ligge til grunn, og beveger seg tilbake til dikotomien mellom 
statlig regulering og fullstendig deregulering.

CSR må aldri bryte med kapitalismens spilleregler. Markeds-
økonomiens evne til å skape velstand for alle er drevet av bedrift-
ers jag på profi tt, og dette må ikke undergraves med urimelige krav. Å 
regulere eller stille uholdbart strenge krav til bedrifter er sjelden bra for 
bedriftene. Og når bedriftene sliter, er det sjelden uten virkninger for 
mannen i gata. Skal man forme kapitalismen må man også forstå den. 
Som tidligere sjefsøkonom i OECD, David Henderson så godt opp-
summerte det: ”…insofar as this trend weakens enterprise performance, 
limits economic freedom and restricts competition, the effect is not 
only to reduce welfare: it is to deprive private business of its distinctive 
virtues and rationale.”

Illusjonen om interessekonfl ikt
Om CSR strategier er lønnsomt er det ikke noe enkelt svar på, og 

forskningen som tillater seg å være bastant har ofte funn som strider 
med annen forskning. En undersøkelse av Margolis og Walsh fra 2001 
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(sitert i Godfrey og Hatch, 2007) som sammenfatter 90 empiriske 
studier, klarer ikke trekke noen entydige konklusjoner. Noe som derimot 
kan konkluderes er at i et åpent, liberalt politisk system basert på markeds-
økonomien vil bedrifter holdes ansvarlige og straffes om de går på tvers 
av folkets forventninger og krav om anstendig oppførsel. 

Frem til nå har denne artikkelen falt i den samme fellen som veldig 
mange andre artikler om temaet: CSR kontrasteres mot økonomisk vekst. 
I praksis er det derimot slik at det i stor grad er felles interesser mellom 
bedrifter og samfunnet. I stor grad er det knyttet til at økonomisk frihet og 
vellykkede bedrifter tjener alt fra deres arbeidere til lokalsamfunnet og 
økonomien som helhet. CSR-tiltak for å bekjempe korrupsjon, smøring, 
godt arbeidsmiljø for ansatte og begrensning av skadelige miljøutslipp 
handler ikke bare om altruisme, men også om effektiv risikokontroll. 
Avsløringer av slik atferd ville vært en katastrofe for bedriften. Økono-
misk er det mer gunstig å være føre var. 

Likeledes vil folk ofte være villige til å betale det ekstra det koster 
for en produksjon som begrenser skadelige effekter på miljøet, om man 
klarer å fortelle dette tydelig. Krav fra konsumenter og arbeidere, som i 
stor grad også er de samme menneskene, må tas på alvor om en bedrift 
skal overleve i konkurranse. Sentralt i denne mekanismen er eksistensen 
av sterke merkevarer. En merkevare er som et glansbilde som ikke tåler 
å skitnes til. Nils M. Apeland skrev at nøkkelen til suksess er å gjøre ”det 
som er rett, og la det bli kjent” (Apeland, 2004). Selv med profi tt som 
mål vil det være vanskelig for en bedrift å ignorere interessene til andre 
enn aksjeeierne (Bainbridge, 1993: 1443). 

En av hovedgrunnene til at CSR trenden bør omfavnes av markeds-
liberalere er at den har åpnet øynene til bedrifter for hvordan de kan tjene 
penger på å bidra til samfunnet. Derfor er det viktig at bedrifter selv 
klarer å ta ledelsen i hvordan de kan integrerere ’stakeholder’ interesser 
i en kommersiell strategi – i stedet for å kun rette opp og argumentere 
defensivt. Et eksempel på utmerket CSR – som også kan knyttes til noe 
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som ble nevnt over – kommer fra gruveselskapene De Beers og Anglo 
American. Avhengige som de er av friske arbeidere i gruvene sine i 
Afrika, har de funnet ut at det er penger å tjene på å tilby HIV-medisin til 
de 30 pst. av deres arbeidsstokk som er smittet av viruset. 

Generelt kan man oppsummere med å si at som oftest vil folk tjene 
på at bedrifter gjør det de er ment å gjøre – søke profi tt, samtidig som 
at bedrifter som oftest vil tjene på å tilpasse seg folks behov og forvent-
ninger – både til pris og produkter på den ene siden, og til ærlighet, 
åpenhet og anstendighet i driften på den andre.

Et kritisk spørsmål har vært: er det virkelig å vise samfunnsansvar 
når man også tjener penger på det? Etter vår mening, ja. At det er felles 
interesser skaper ikke minst en kultur for å jobbe sammen og skape 
forståelse mellom folk og markedet. En av svakhetene ved Friedmans 
nevnte artikkel er at han ikke gir noe rom for moralske betraktninger 
hos bedriftsledere overhodet. Han gikk så langt som å omtale dem som 
tjente penger med CSR som begrunnelse for ”hyklerske”. Ved å hele 
tiden avfeie bedriftenes evne til å tenke etisk og samtidig tjene penger ga 
Friedman, som Gekko, utilsiktet vind i seilene til hans motstandere ved å 
skyve vekk alle som ikke delte hans libertarianske utgangspunkt. 

En global kontekst
CSR-debatten ble som vi nevnte innledningsvis mye tydeligere som 

følge av globaliseringen. Endringene ble tydeligere og mer umiddel-
bare i Vesten. Det meldte seg også moralske utfordringer i forhold til 
bedrifter som opererer i et lovmessig vakuum i tredje verden – uten 
reguleringer for verken miljø eller arbeidsstandarder. Det første byr på en 
rent samfunnsøkonomisk effektivitetsutfordring fordi det innebærer 
kostnader som ikke dekkes inn økonomisk – og risikerer også å være 
permanente ødeleggelser som ikke kan dekkes inn. Det andre ut-
fordrer vår moral, og gjør en ren Friedman-tilnærming vanskelig å godta 
for de fl este mennesker. Det sikreste middelet vi har til kontroll her er  
“naming-and-shaming” og konsumenters straff av uetiske fi rmaer. Nike 
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er et fi rma som merket dette på kroppen, og som ble tvunget til å tilpasse 
seg til progressive CSR tiltak for å gjenvinne tilliten som var så nødv-
endig for kommersiell suksess. Dette området er på ingen måte uviktig, 
men vi har likevel valgt å legge mindre vekt på dette i denne artikkelen.

CSR er kommet for å bli
I dag er det vanskelig å tenke seg at CSR vil forsvinne med det første. 

Derfor er det bra å få en levende debatt om hva som er forutsetninger for 
god CSR, og hvordan det skal operasjonaliseres, avgrenses og kontrol-
leres. Om bedrifter klarer å vise en handlekraft kan det styrke tilliten 
til markedet, åpne nye kommersielle muligheter og svekke behovet for 
kraftige reguleringer.

CSR må ikke være kapitalismekritikk, men må integreres i vår 
forståelse av et fritt markedsbasert samfunn; CSR handler om hvordan 
bedrifter kan ta ansvar for sin effekt på samfunnet ved å svare på folks 
forventninger, og hvordan de kan lykkes kommersielt ved å komme i 
forkant. Utfordringen blir å å styrke de forskjellige vaktbikkjene i 
samfunnet som passer på aktørene i kapitalismen – media, folket og 
politikere – uten å dermed svekke bedriften. Slik kan vi sikre en effektiv 
kontroll med bedriftene og holde dem ansvarlige, uten å tukle med de 
grunnleggende forutsetningene for en fri markedsøkonomi.
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Hva er bedriftenes samfunnsansvar?

Av Tone Ravnås

”Oljebransjen snur etter Dagblad- avsløring” sitatet er hentet fra 
Dagbladet 15.11.05. I artikkelen kommer det frem at oljebransjen vil 
bidra med økonomiske midler for å støtte Kreftregisteret sitt arbeid med 
å foreta en analyse av kreftrisikoen i Offshore. Dette er bare ett av mange 
eksempler på media sin fokusering på bedrifter sin oppførsel. Mange 
bedrifter har fått negativ omtale i media fordi en mener at de opptrer 
uakseptabelt. Selv om de ikke bryter noen lover, opplever bedriftene å 
få et svekket omdømme, som igjen kan føre til tapte markedsandeler og 
sviktende inntekter.

Historisk fi nnes eksempler på bedrifter som har vært en av de 
viktigste bidragsytere til utbygging av boligfelt, kultur og idrett i 
lokalmiljøet. Samtidig har det skjedd en endring, mange av bedriftene 
har endret sin posisjon fra å være premissleverandører til å bli premiss-
mottakere. Kunder, lokalmiljø og NGO’er stiller i dag krav til bedriftene 
om at de skal bidra til f. eks. nytt konserthus eller det lokale fotballaget, 
samtid skal bedriftene opptre etter moralske retningslinjer. Det vil kunne 
innebære at bedriftene må etablere systemer for sine underleverandører, 
for å sikre at de ikke mottar varer som strider mot gjeldende etiske og 
moralske retningslinjer. For senterungdommens ståsted er det viktig å 
understreke at bedriftenes viktigste ansvar er og produserer økono-
misk overskudd. På samme tid er det viktig å understreke betydningen 
av å kunne opptre langsiktig. I dagens næringsliv blir ofte verdier målt 
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etter svært kortsiktige økonomiske resultater, som ofte ikke er forenelig 
med miljøvennlige eller sosiale tiltak. Derfor mener Senterungdommen 
det er viktig at bedriftene handler ut fra langsiktige målsetninger. Å 
investere i sosiale velferdsgoder for ansatte vil medføre kortsiktige 
økonomiske utgifter, men kan på lang sikt bidra til økt trivsel blant 
de ansatte og mindre sykemeldinger. Senterungdommen mener at 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet og samfunnsansvar er en forutsetning for 
hverandre, og ikke gjensidig utelukkende.

I den videre beskrivelsen vil en legge hovedvekt på ulike teoretiske 
forståelser for hva BSA er og hva Senterungdommen vektlegger i BSA- 
begrepet.  En vil også se nærmere på hvordan bedriftene kan kartlegge 
hvem de har et ansvar ovenfor. I debatten om BSA er det viktig at en 
diskuterer det ut fra en felles oppfatning og forståelse av begrepet. 

Hva er Bedriftenes samfunnsansvar?
Ulike bedriftsledere og teoretikere beskriver og begrunner BSA 

ut fra ulike standpunkt. For noen vil BSA være en naturlig del i 
beslutningsprosessen. En slik forståelse bygger på en oppfattning om at 
organisasjonen er en del av samfunnet og en må dermed følge dets 
normer og regler. Andre oppfatter BSA som et ledd i å øke bedriftens 
lønnsomhet, og som en viktig del av merkevarebyggingen.

Bedrifters samfunnsansvar er et tema som har fått økende opp-
merksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Alt fra EU, FN, nasjon-
ale myndigheter, media og ideelle organisasjoner fokuserer på det ans-
varet bedriftene har overfor samfunnet som helhet. Det eksisterer mange 
ulike defi nisjoner av begrepet BSA, og defi nisjonen vektlegger ofte ulike 
elementer i hvordan en ønsker å beskrive bedriftene og samfunnets re-
lasjoner.

Hovedorganisasjon (NHO)  defi nerer BSA slik: Bedriftenes samfunns-
ansvar kan defi neres som helheten av et økonomisk, miljømessig og 
sosialt ansvar. Et av NHO sine generelle kjennetegn på BSA er: når en 
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virksomhets frivillige atferd går ut over de juridiske krav, fordi virksom-
heten mener at denne atferd er best for den på lang sikt.

World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) gir 
denne defi nisjonen: “Corporate social responsibility is the commitment 
of business to contribute to sustainable economic development, working 
with employees, their families, the local community and society at large 
to improve their quality of life.”

Disse to eksemplene viser at en ofte vektlegger forskjellige aspekt 
med BSA, fra NHO som vektlegger frivillighetsaspektet, at bedriften 
må ta et sosialt og miljømessig ansvar utover hva som er lovpålagt. 
WBSCD sin defi nisjon som vektlegger bedriftenes forpliktelser for å 
sikre en bærekraftig utvikling, deres ansatte, familiene og samfunnet 
som helhet. Her skiller en ikke mellom hva som er lovpålagt eller ikke, 
defi nisjonen knytter heller ikke opp bedriftenes ansvar til kun å gjelde 
konsekvenser av deres virksomhet. 

Som kjent vet en at det vil være nærmest umulig å etablere lover 
og regler som dekker alle fremtidige problemstillinger. Det er derfor 
helt nødvendig at bedriftene tar ansvar for å dekke ”tomrommet” som 
oppstår. Særlig vil dette gjelde for eksempel innenfor matvaresikkerhet. 
På samme tid som BSA vokser frem er det et paradoks at bedriftene ofte 
uttrykker at de ikke er nødvendig å etablere nye lover og regler, for de 
tar et ansvar uansett. Samtidig opplever en at bedriftene etterlyser lov-
reguleringer fra myndighetene på områder de føler at de tar ”nok” 
ansvar. For hvor mye skal miljøvernsorganisasjonene forvente av 
bedriftene, hvor langt kan en trekke ”føre- var prinsippet”? Det viser 
at utarbeidelse av dekkende lover og regler er helt nødvendig for å 
sikre bedriftene en sårt trengende forutsigbarhet i hverdagen. Særlig 
gjelder det for bedriftens investeringer.  Ut fra en slik forståelse mener 
Senterungdommen at BSA kun fungerer som et tillegg til gjeldende lover 
og regler, ikke som en erstatning. Det vil kunne være en viktig del av 
bedriftens markedsføring og merkevarebygging.
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En annen presisering er at ingen av defi nisjonene knytter BSA opp 
mot økonomisk lønnsomhet som et av aspektene. Som tidligere nevnt 
mener Senterungdommen at det ikke er noen motsetninger mellom å 
tjene penger og å opptre samfunnsansvarlig. 

Det er viktig å understreke at det vil være vanskelig å sette ned 
konkrete og generelle områder hvor bedriften har et ansvar eller ikke, for 
samfunnets normer og sedvaner er hele tiden i endring og vil kunne endres 
fra situasjon til situasjon. Senterungdommen mener det er avgjørende at 
bedriftene har evnen til å tenke helhetlig, og ikke kun enkelt elementer 
som økonomisk vinning. Det er viktig at bedriftens avgjørelse vurderes 
ut fra fl ere element som eksempel økonomi, miljø og sosiale normer, det 
vil på lang sikt kunne gi bedriften økt inntjening og positiv markeds-
føring. En slik tenkning innebærer at bedriften aksepterer at den er 
en del av et samfunn og at deres handlinger kan få konsekvenser for 
andre grupper enn hva en tradisjonelt har tenkt. Eksempel på det er når 
bedrifter støtter opp om utdanningsinstitusjoner. Hvor en ser viktigheten 
av å rekruttere kvalifi sert arbeidskraft til sin egen bedrift, men også i 
samfunnet som helhet. Velger en bedrift å etablere seg i land hvor 
fl ertallet av innbyggerne er analfabeter, kan en ut fra et langsiktig 
perspektiv forsvare bedriftens investeringer i å øke befolkningens lese- 
og skrivekunnskaper økonomisk, ut fra økt kvalifi sert arbeidskraft og 
generelle samfunnsmessige forbedringer. Som bedre helsevesen, friskere 
arbeidere. 

I neste avsnitt vil vi komme nærmere inn på hvordan bedriften kan 
kartlegge hvem en har et ansvar ovenfor, og hvordan bedriftens hand-
linger får konsekvenser for ulike grupper i samfunnet. 

Hvem har bedriftene ansvar for?
Senterungdommen mener det er viktig er bedriften at bevisst over 

sin rolle i samfunnet og kan handle aktivt ut fra det. Nedenfor skisseres 
opp et mulig alternativ for hvordan bedriftene kan arbeide og som 
senterungdommen mener vil bli en viktig del av hvordan bedriftene bør 
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forstå sitt samfunnsansvar i fremtiden. Metoden bygger på forståelsen av 
at bedriftene sitt samfunnsansvar vil variere fra situasjon til situasjon, og 
at bedriften sine handlinger påvirker andre grupper i samfunnet. Målet er 
å beskrive en modell hvor bedriftene kan handle ut fra et helhetssyn.

Mitchell, Agle & Wood (1997) sin artikkel ønsker å bidra til en inter-
essent identifi sering og beskrive en interessent posisjon (fremtredende 
egenskap). Forfatterne tar i sin analyse utgangspunkt i Freemans (1994) 
defi nisjon av en interessent: ”any group or individual who can affect or 
is affected by the achievement of the organisation’s objectives” (Mitch-
ell, Agle & Wood, 1997: 854) 

Defi nisjonen danner utgangspunktet for en bred tolkning av 
interessentbegrepet. Dette fører til at en bedrift kan ha forskjellige 

interessenter i ulike situasjoner. Ønsker og krav hos de forskjellige 
interessentene kan være motstridene til hverandre. Noen ønsker for eks-
empel økologisk mat, mens andre prioriterer lave priser.

Hvordan skal en som leder kunne handle i mylderet av ulike 
interessenter? Forfatterne forsøker å beskrive et klassifi serisnings-
system ut fra tre forhold/relasjoner. Makt, legitimitet og urgency (sakens 
relevans). Ut fra disse tre relasjonene kategoriseres interessentene i 8 
ulike klasser fra ikke interessent (nonstakeholder) til defi nitiv interessent 
(defi nitive stakeholder).  Hvem som blir klassifi sert i de ulike klassene 
vil ikke være en statisk beskrivelse, men vil endres fra situasjon til situa-
sjon. (Mitchell, Agle & Wood, 1997)

Det gjør det mulig for en leder å utarbeide et system som kan kartlegge 
de ulike interessentene bedriften kan ha. Som igjen kan føre til at 
bedriften kan iverksette handlinger ovenfor dem. Ved at bedriftene velger 
å inngå i en dialog med sine interessenter kan de i noen tilfeller komme 
frem til bedre løsninger. Eksempel på det kan være samarbeid mellom 
eiere og ansatte, hvor man ved å samarbeide har kom frem til løsninger 
som er til det beste for begge parter. Et annet eksempel kan være Tine sin 
håndtering av media sin kritikk om manglende økologisk skolemelk til 
elevene. I dette tilfellet påtok Tine seg ansvaret og lovet å arbeide for å 
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kunne tilby alle skoleelevene økologisk melk. Samtidig kunne Tine valgt 
å legge ansvaret over på den enkelte produsent, for det er bonden som 
produserer melken. Men ut fra et interessent perspektiv vil begge parter 
komme styrket ut hvis de opptrer samlet. Bellona er et annet eksempel på 
en miljøorganisasjon som i fl ere år har inngått i dialog og nære relasjoner 
til bedrifter. Deres målsetting er at bedriftene skal opptre mest mulig 
miljøvennlig og at de tar hensyn til miljøet i deres avgjørelser. Derfor 
har de som mål å være aktive deltakere i beslutningsprosessene som 
foregår og formidle informasjon og løsningsforslag til bedriftene. Selv 
om det i mange tilfeller vil være motsetninger mellom interessentene 
vil de i de fl este tilfeller komme til et bedre resultat om de ikke hadde 
vært en aktiv part. Hvorfor bedriftene velger å ta Bellona med i sine 
prosesser kan det være mange ulike begrunnelser for, men de er i alle fall en 
interessent som har opparbeidet en form for legitimitet og miljøsaken er svært 
aktuell og de vet hvordan de skal få medias oppmerksomhet. Og det er 
svært få bedriftsledere som ønsker å bli fremstilt som miljøsvin.

Selvsagt vil en slik arbeidsmetode føre til noen utfordringer. For 
at lederen skal kunne foreta en kartleggig av sine interessenter kreves 
det at en har en fullstendig oversikt over hvem som er bedriftens 
interessenter på dette tidspunktet, samtidig må en kunne kartlegge 
fremtidige interessenter. Men er det slik at en alltid klarer å ha full 
oversikt? Er ikke omgivelsene komplekse og i konstant endring? Klarer 
en å samle inn nok informasjon til å si noe om hvordan fremtiden vil se 
ut. Trolig ikke. Det vil hele tiden være en mulighet for at ting endres. 
Senterungdommen mener at bedriftene må bruke en slik forståelse som 
en ramme for sine beslutninger. For det vil kunne bidra til økt bevissthet 
rundt emnet før bedriften tar avgjørelse, og være med på å bidra til at 
bedriftene opptrer mer samfunnsansvarlig. 
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Samfunnsansvarlige bedrifter for fremtiden

Av Inger Lise Hansen

Globaliseringens tidsalder og de store miljøutfordringene i verden har 
gjort og gjør samfunnsansvar generelt til et aktuelt tema. Det snakkes ofte 
om å skape en bærekraftig utvikling for fremtiden. Hvem som skal gjøre 
det kommer ofte i annen rekke. Vi hører fraser som ”vi må sammen ta 
ansvar for fremtiden”. Men sjelden snakkes det om hvem som bør være 
inkludert i det felles arbeidet, og hvem som bør ta ansvar i så måte. 

Det bør være brennaktuelt å snakke om bedriftenes samfunnsansvar i 
forhold til bærekraftig utvikling. Ingen kan sette bedrifter og næringsliv 
på sidelinjen i en debatt som omfatter hele samfunnet og hvilken ut-
vikling vi vil samfunnet skal ha. Spesielt i tider der ikke en gang poli-
tikere er villige til å ta de grepene som trengs, er det kanskje nettopp da 
bedriftene burde vise seg som de ansvarlige.

Det vil være umulig å oppnå bærekraftig utvikling dersom ikke bed-
rifter tar samfunnsansvar. Bærekraftig utvikling handler om økologi, 
økonomi og sosiale hensyn, der alle disse faktorene gis avgjørende be-
tydning. For KrFU sin del innebærer det å sikre bærekraftig utvikling, 
å ta ansvaret for å forvalte naturen og ressursene i verden på en god og 
rettferdig måte. 

Privat eiendomsrett er en grunnleggende rettighet, spesielt med tanke 
på privat næringsliv. Men denne rettigheten medfører også et viktig 
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ansvar. Enhver eier har ansvar for å forvalte sin eiendom etter 
grunnleggende sosiale og økologiske kriterier sammen med ønsket om 
økonomisk avkastning. Og dette blir for KrFU utgangspunktet for å 
mene noe om bedriftenes samfunnsansvar. Næringslivet er etter vårt syn 
avgjørende i arbeidet for å gjøre verden til et bedre sted. 

Hva innebærer et samfunnsansvar?
Samfunnsansvar innebærer at næringslivet har et ansvar utover det 

å produsere mest mulig lønnsomt. En bedrift står selvfølgelig også ans-
varlig overfor retningslinjer og lover som myndighetene har fastlagt, 
og har å forholde seg etter disse. Forsøk på å gå utenom det som er 
strengt tatt lovlig, er ikke spesielt samfunnsansvarlig. Men bedriftene 
har også et sosialt og etisk ansvar gjennom sin virksomhet. Det engel-
ske uttrykket ”Corporate Social Responsibility” illustrerer nettopp denne 
sosiale tilleggsdimensjonen. Et sosialt ansvar kan romme mye, men i en 
debatt om hva samfunnsansvar er, vil følgende områder være av vesentlig 
betydning: 

Forholdet mellom ansatte og ledelse 
Enhver bedrift har ansvar for sine ansatte. Man er forpliktet i forhold 

til en rekke lover, men samtidig kan man snakke om et ansvar utover det 
som er lovfestet. Dette angår alt fra hva et godt arbeidsmiljø innebærer for 
bedriften til hvilke lønnsvilkår bedriften gir. En bedrift kan ha en tydelig 
inkluderende måte å jobbe på eller man kan inkludere såkalte frynse-
goder for å skape god trivsel. Hvordan man behandler sine ansatte vil få 
betydning for hvordan de ansatte snakker om bedriftene. Gode skussmål 
kan gi bedriften et ekstra godt rykte, og det kan bli et sted der folk ønsker 
å jobbe. I denne sammenhengen snakker man hovedsakelig om en men-
neskelig dimensjon, der bedriften utviser omsorg for sine ansatte. 

Det har pågått store debatter i forhold til hvordan ledere og lederskap 
har tatt ut stort utbytte til seg selv, mens de ansatte ikke får merke at 
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bedriften går godt. På mange måter kan man si at de som har jobbet hardt 
”på gølvet” for at bedriften skal gå gode resultat ikke merker det så godt 
som ledelsen. Ledelsen gir seg selv en stor bonus, mens de ansatte får 
en liten bonus, eller ingenting. Det fi nnes mange gode forklaringer på at 
en leder eller ledelsen i en bedrift fortjener bonus. Men man bør samti-
dig tenke over hva slike bonuser kommuniserer til de ansatte. Et sam-
funnsansvar kan handle om å dele det gode utbyttet med alle de ansatte, 
eller at man utviser nøysomhet ved utdeling av bonuser. Slik viser man at 
dette handler mer om team-arbeid enn det handler om en leder alene. På 
mange måter kan det engasjere og oppmuntre  de ansatte. 

Ytre påvirkning: menneskerettigheter og miljø
Forbruket av ressurser og konsekvenser av forbruket eller produks-

jon til en bedrift påvirker miljøet. En samfunnsansvarlig bedrift vil være 
opptatt av å redusere negative konsekvenser for miljøet, og gjøre de min-
imale. Da innebærer samfunnsansvart å ta hensyn til miljøet, og utvise 
forståelse for at enhver bedrift kan gjøre noe for å bedre situasjonen. 
Dette kan handle om alt fra klimautslipp, til mindre bruk av papir, fl ere 
videokonferanser og til å endre produksjon av produkter til å bli mer 
miljøvennlige. 

Mange forbrukere er på jakt etter informasjon om produkter de skal 
kjøpe, men denne informasjonen er ikke alltid like enkel å få tak i. Det er 
lett å gi opp og velge det billige alternative uten å tenke kvalitet, påvirkn-
ing på miljøet eller hvor og hvem som har laget produktet. Et viktig sam-
funnsansvar vil være å vise og gi god informasjon til forbrukeren om net-
topp slike ting, for at en kjøper kan ta et valg basert på kunnskap. I tillegg 
kan bedriften være med å skape mer aktive og bevisste forbrukere. 

En bedrift står også ansvarlig for adferden til eventuelle leverandører. 
En samfunnsansvarlig bedrift skaffer seg informasjon om leverandøren 
og vet hvordan produkter blir laget, og ikke minst hvilken policy lev-
erandøren opererer etter. I denne sammenhengen vil det kunne være lett 
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å fraskrive seg ansvar fra adferden til noen som man indirekte er knyttet 
til, men det viser i så fall dårlig helhetsforståelse. Driver leverandøren 
etter dårlige standarder er det en bedrifts ansvar å sørge for at det ikke 
blir enklere for leverandøren å gjøre det. 

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter vil være et poeng å 
legge til grunn for bedriftens arbeid og måte å tenke på. Det å ha med 
seg en forståelse av om man bidrar til oppfyllelse av disse eller om man 
bidrar til brudd på dem. En bedrifts tilknytning til barnearbeid direkte 
eller indirekte vil være negativt.  

Berørte parter
Et lokalsamfunn blir gjerne preget av bedrifter og næringsliv som 

eksistert og opererer i området. Derfor er det ikke ubetydelig hvilken 
holdning og inkludering bedrifter foretar i forhold til menneskene som 
bor i nærområdene. Dette kan handle om å gi god informasjon om 
hva som skjer og hva bedriften ønsker. Og det kan handle om å ta på 
alvor eventuelle klager som innkommer fra befolkningen, lytte til dem 
og gjerne ta til etterretning det som oppleves som problematisk. 

De ulike interessene kan sikres dels gjennom politisk regulering, dels 
ved at en bedrifts interessegrupper deltar direkte i styringen av bedriften, 
dels ved forbrukernes markedsmakt, men også gjennom frivillig initiativ 
fra bedriftens side. 

Langsiktig lønnsomhet for en bedrift handler om å ha tillit i samfun-
net. Det dreier seg om forholdet til politiske myndigheter, lokalt og nas-
jonalt. Dessuten er forholdet til det sivile samfunnet; organisasjoner og 
pressgrupper, aktører i den offentlige debatten, presse og massemedier 
av avgjørende betydning for bedriftens legitimitet. Bedriften er uløselig 
knyttet sammen med det samfunnet den virker i. Langsiktig strategi for 
en bedrift bør derfor inkludere forholdet til det sivile samfunnet, fordi det 
er med på å sikre egen bærekraft og lønnsomhet. 
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Hvordan kan man fremme økt samfunnsansvar blant bedriftene?
Det fi nnes mange måter å praktisk utøve et samfunnsansvar. I utgang-

spunktet handler det hele om at bedrifter stiller krav til seg selv og set-
ter seg mål for å påvirke samfunnet positivt. Samtidig som man ser en 
tilbakevirkende kraft i dette arbeidet. En bedrift som påvirker samfunnet 
positivt, får et godt rykte, kan bli populær og har dermed en lys fremtid 
i møte som trolig vil sørge for gode inntekter. Å utvise samfunnsansvar 
kan dermed bli en ”vinn-vinn situasjon” . 

Etisk revisjon
Revisjon handler som oftest om økonomiske resultater. Men man kan 

gjerne også hevde at man bør ha krav på en såkalt utvidet revisjon. En 
revisjon som baserer seg på prinsippet om at alle bedriftens interessent-
er  eller  berørte parter har rett på informasjon om hvordan de blir på-
virket av bedriftens virksomhet. På samme måte som investorer og eiere 
har rett til å vite om de økonomiske resultatene i en bedrift, har også de 
andre partene som berøres av bedriftens virksomhet rett på en tilsvarende 
”etisk revisjon”.

Bedriftens påvirkning på miljøet kan dermed legges inn i en såkalt  
miljørevisjon. En full miljørevisjon omfatter ikke bare analyser av hele 
produktenes livssyklus, men også bedriftens politikk når det gjelder 
grunnarealer, bygninger, kjøretøyer, maskiner, energi og utslipp. Norsk 
regnskapslov setter også minimumskrav til rapportering om påvirknin-
ger på arbeidsmiljø og ytre miljø. Disse minimumskravene er imidlertid 
svært lite omfattende, og vil for de fl este selskap kun dreie seg om noen 
få linjer i deres årsmelding. Men med en ordentlig miljørevisjon vil sam-
funnsansvaret for miljøet med andre ord tydeliggjøres ganske godt. 

Tilsvarende kan vi tenke oss sosial revisjon, der de sosiale konse-
kvensene av bedriftenes virksomhet blir målt. Sosiale konsekvenser er 
naturlig nok vanskeligere å måle enn miljømessige konsekvenser. Like-
vel kan en slik rapportering skape økt bevissthet rundt virksomhetens 
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sosiale konsekvenser, både internt i bedriften blant eiere, ledelse og 
ansatte og eksternt blant bedriftens interessegrupper. 

Formålet med en utvidet eller etisk revisjon er at alle bedriftens 
interessegrupper skal få tilgang til relevant informasjon om bedrift-
ens virksomhet. Dette vil dermed gi større bevissthet rundt de sosiale 
og miljømessige konsekvensene av bedriftenes virksomhet. Dette kan 
fremme en konstruktiv prosess som i sum kan føre til at det blir større 
harmoni mellom bedriftens praksis og samfunnets interesser.

Bedriften kan selvfølgelig selv frivillig fremme en utvidet revisjon 
for sin virksomhet. Eller man kan sette strengere lovmessige krav om 
rapportering fra myndighetene sin side. Staten kan uansett velge å lede 
an prosessen ved å sette strengere krav til de bedriftene der en selv har 
eierandel, noe som er spesielt aktuelt i Norge, der staten har store eieran-
deler i bedrifter. For Norge sin del er det er også mulig å bruke eierinnfl y-
telsen som ligger i oljefondet til å fremme utvidet revisjon, ved å bruke 
sin eierinnfl ytelse aktivt i de selskapene det investeres i. 

Forbrukerinformasjon 
Forbrukerne har potensielt stor markedsmakt. Hvis forbrukerne vet 

hva de vil og er godt organisert, kan de i vesentlig grad styre marke-
det gjennom sin etterspørsel. Forbrukerne kan på denne måten være en 
pådriver for at bedriftene tar sitt samfunnsansvar alvorlig. Dette forutset-
ter for det første at forbrukerne har en viss etisk bevissthet, og for det 
andre at forbrukerne har god tilgang på informasjon om de miljømessige 
og sosiale konsekvensene av produktene de kjøper. 

Kunnskap og holdninger kan fremmes gjennom holdningsskapende 
arbeid og allmenn bevisstgjøring i skoler og barnehager og gjennom all-
menn forbrukerinformasjon. Utvidet revisjon i seg selv er også viktig for 
å frembringe økt informasjon om de sosiale konsekvensene av bedrift-
enes virksomhet.
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En bedrift som er opptatt av de bevisste forbrukerne vil utvise en 
aktiv holdning for å få mest mulig sympati for sine produkter og sin 
virksomhet. For å styrke forbrukernes makt og ikke minst gjøre bedrift-
ene enda mer aktive i forhold til dette, kunne man tenke seg å opprette et 
eget organ som vurderte bedriftenes sosiale og miljømessige status. For 
eksempel gjennom en merkeordning slik man har for fair-trade-varer”. 
Eller man kunne opprette et organ som vurderte og fremmet informasjon 
om virksomheten til bedrifter. 

Frivillighet fra bedriften: 
Bedriftene er som tidligere nevnt avhengige av tillit for å oppnå lang-

siktig lønnsomhet. I mange tilfeller kan samfunnsansvar være direkte 
lønnsomt fordi bedriften oppnår større legitimitet både hos forbrukere, 
myndigheter og lokalsamfunn. Dette kan resultere i økt salg og gunsti-
gere rammebetingelser. 

En bedrift som viser ansvar fordi det er viktig i seg selv, og ikke fordi 
det er pålagt, kan man hevde er mer samfunnsbevisst og utviser mer 
ansvar. Myndighetene kan ikke gjøre alt, og på mange måter bør de ikke 
gjøre alt eller pålegge for mye detaljer. Men uten samfunnsbevisste og 
ansvarlige bedrifter kan det være at myndighetene i seg selv ikke har noe 
valg. Da blir det opp til bedriftene å bestemme om de vil ha pålegg, eller 
om de vil utøve aktivt samfunnsansvar. 

Politisk regulering og myndighetenes ansvar: 
Det er likevel ikke helt likegyldig hvordan man ser på myndighetenes 

rolle i dette. Det er viktig å sette lovmessige krav til minimumsstandard-
er på en rekke sosiale og økologiske områder, og innrette skattesystemet 
slik at det i større grad blir lønnsomt å opptre etisk. Å ta samfunnsansvar 
burde lønne seg. En helhetlig samfunnsutvikling innebærer at sektorene 
i samfunnet spiller ulike roller, og kan utfylle hverandre. 
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Økt samfunnsansvar kan i utgangspunktet ses på som en ekstrakost-
nad for bedriftene, ved at bedriftene internaliserer kostnader som sam-
funnet tidligere tok på seg. Imidlertid vil denne internaliseringen gi min-
dre samfunnsmessige kostnader. Dette vil derfor redusere statens behov 
for skatteinntekter, og dermed gi mulighet for at bedriftene får gunstigere 
skattemessige vilkår. Slik sett trenger ikke bedriftene komme dårligere ut 
med krav om økt samfunnsansvar. Det er tvert i mot sannsynlig at dette, i 
alle fall i et langsiktig perspektiv, vil øke både samfunnets verdiskapning 
og livskvalitet.

Fremtiden er samfunnsansvarlige bedrifter
For å skape en bedre verden er samfunnsansvarlige bedrifter helt 

avgjørende. Verden står overfor store utfordringer, blant annet innenfor 
miljøområdet, der ansvaret ikke kan ligge hos myndighetene alene. 

For å kunne realisere målet om bærekraftig utvikling er det viktig 
at alle krefter spiller sammen: Både forbrukere, politisk regulering og 
spesielt frivillige initiativ fra bedriftenes side. Uten denne helheten og 
forståelse mellom partene, vil bærekraftig utvikling bare være noe som 
nevnes i festtaler og som ikke oppnås i realiteten. 
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Fiksjonen om bedriftenes samfunnsansvar

Av Ove A. Vanebo og Trond Birkedal

En av Adam Smiths sentrale teser om markedsøkonomiens 
fortreffelighet, er at aktørene i en markedsøkonomi i utgangspunktet 
handler ut fra sin egeninteresse, men at dette paradoksalt nok fører til 
resultater som er positive for samfunnet som helhet. Rasjonelle kjøpere 
vil etterspørre varer til seg og sine, noe som vil stimulere til en sunn 
konkurranse om å produsere fl ere og bedre tilbud. På samme måte kan 
gode hensikter få dårlige konsekvenser. 

Det kan være lett å si i etterpåklokskapens lys at man «mente det 
godt» når uheldige følger inntreffer. Men man kan ikke fraskrive seg 
ansvaret for sine ideers negative implikasjoner. Personer som kjemper 
for det gode i verden kan ikke toe sine hender når deres hypoteser ikke 
holder vann i møte med virkeligheten; det ligger i den intellektuelles 
natur at han bør teste ut sine tanker og lete etter svakheter. En selvpåført 
blindhet bør frata etikkdommere enhver autoritet og troverdighet.

For tiden er det på moten med ideer om såkalt etisk handel, 
miljøvennlige varer og – det aller viktigste – corporate social 
responsibility (CSR). Kort sagt betyr det at det er et økende press om at 
alle bedrifter mer eller mindre frivillig bør påta seg et større samfunns-
ansvar enn det man har gjennom lovreguleringer. Skribenten Joel 
Makower oppsummerte på midten av 90-tallet utviklingen på en 
ypperlig måte: «Fire hundre år tidligere ble sosialt ansvar forskjøvet fra 
kirken til staten, i det myndighetene erstattet religiøse institusjoner som 
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samfunnets dominerende kraft. Ved det tjueførste århundrets daggry, ser 
det ut til at forretningslivet er den mest sannsynlige kandidaten til å 
bære denne kappen». 

Det er lett å konstatere at dette nok er utviklingen. En annen sak er 
om det bør være slik. Helt fra David Humes tid, har det vært viktig å 
skille mellom er og bør; én ting er de faktiske forhold, noe helt annet er 
normative konklusjoner angående hvordan vi bør handle. Hvorvidt et økt 
fokus på bedriftenes samfunnsansvar er fornuftig eller ikke, trenger en 
langt grundigere analyse enn hva man har sett tidligere i norske disku-
sjonsfora.

Ideen om at bedrifter har et «samfunnsansvar»
Grunnleggende sett er ingen bedrift mer enn summen av de personer 

som deltar i dens virksomhet. Kun personer kan ha et etisk ansvar i kraft 
av å være handlende vesener. Det hjelper ikke om det er et meget stort 
antall mennesker som arbeider i en bedrift; virksomheten blir likevel 
ikke et selvstendig vesen. I et pluralistisk, liberalt demokrati vil det være 
et enormt spenn borgerne imellom når det kommer til moralske oppfat-
ninger. På samme måte vil det være ulike oppfatninger blant bedriftseiere, 
aksjonærer og bedriftsarbeidere. Å kreve at disse skal underkaste seg et 
felles etisk ansvar, er et angrep på meningsmangfoldet som unektelig vil 
eksistere i frie samfunn. 

En skepsis til at det er eller bør være et bestemt eller felles samfunns-
ansvar for bedrifter, er ikke synonymt med moralsk anarki eller 
nihilisme. Det bør selvfølgelig eksistere lovregulering mot svindel, 
bedrageri eller lignende, og det er positivt at det eksisterer almindelige 
skikk-og-bruk-regler. Den enkelte aktør – enten han er kapitalist eller 
arbeider – kan utmerket godt ha moralske forpliktelser overfor sin 
familie, trossamfunn, samvittighet eller annet, men dette er individuelle 
moralske spørsmål som stort sett berører sinnets beskaffenhet. Det er 
ikke samfunnsmessige krav man mener bør legges på bedriftene. 
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En annen sak er at den enkelte som bruker sine egne penger på 
veldedighet, gjør dette på egen bekostning; en bedrift som gjør det 
samme, vil gi bort aksjonærenes midler, arbeidernes lønninger og 
eiernes overskudd. En slik uansvarlig foretaksstyring vil fort bli uglesett 
av samarbeidspartnere, og kan i neste omgang føre til færre oppdrag, 
og dermed mindre lønnsomhet og fl ere avskjedigelser. Som nevnt er det 
langt fra sikkert at de gode hensikter som ligger bak eksempelvis CSR vil 
ha gode konsekvenser, ja, de kan til og med være direkte skadelige. 

Martin Wolf har påvist at krav fra forskjellige solidaritetsaksjoner kan 
bringe med seg mer ulemper enn fordeler: Krav om at en lokal bedrift 
må ta sosiale hensyn og ikke fl agge ut til land med lavere kostnader, 
kan bety at fattigere land vil få færre bedriftsetableringer. Hvis bedriften 
først fl ytter ut til et u-land, vil det ofte være krav fra grupperinger om at 
landets arbeidere må få høyere lønn, men dette vil føre til færre anset-
telser. Tilhengere av CSR kan videre fi nne på å kreve at multinasjonale 
bedrifter ikke skal ansette barn; konsekvensen er imidlertid at barna må 
prostituere seg eller kutte ut skolen de ellers kunne betalt for. 

Hvilket ansvar?
Hvem og hva som innbefattes i samfunnet man skal ta ansvar for, 

er også et betimelig spørsmål. Holder det å ta hensyn til arbeiderne i 
bedriften, kundene, lokalmiljøet eller andre politisk korrekte målsettinger? 
Professor Christopher Stone har endog uttalt at bedrifter i tillegg til 
mennesker, også skal ivareta alle «naturlige objekters interesse», som 
«en klynge løvtrær, en stjernefylt kveld eller en samling dykkende 
hvaler».

Det kanskje største problemet for bedrifter som vil ta et større 
samfunnsansvar, er å identifi sere hva som ligger i dette ansvaret. Hva 
er etisk akseptabelt? Noen vil nok mene at enkelte bransjer er såpass 
samfunnsskadelige at de ikke kan regnes som ansvarlige, for eksempel 
våpenproduksjon eller oljeutvinning. Men produkter som isolert sett kan 
virke «uetiske», har også gode sider med seg: våpen beskytter oss mot 
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overgrep og angrep fra fi endtlige stater; olje er nødvendig for å sikre 
oss varme. Enkelte bedrifter forsøker å profi lere seg som virksomheter 
med et større sosialt og miljømessig ansvar – en nærmere kikk viser 
imidlertid at de kanskje vil falle gjennom strenge etiske vurderinger. 
Body Shop har en bevisst satsing på sosialt samfunnsengasjement og 
solidarisk handel. På den annen side bidrar kjeden til en økende kropps-
fi ksering, eller forsterking av skjønnhetstyranniet om du vil. Og hvordan 
skal man bedømme LIDL som er fryktet av fagforeningene, og som 
samtidig sørger for å gi fl ere råd til å kjøpe billige matvarer? Den som vil 
satse på samfunnsansvar, risikerer å havne i et etisk minefelt. 

Legitimering av inngrep
For å forstå hvorfor kravet om bedriftenes samfunnsansvar fra tid til 

annen dukker opp, er det viktig å se på de dypereliggende idéstrøm-
ningene og ideens historiske røtter. Kampen for at bedriftene skal 
utvise mer sosialt sinnelag har eksistert i fl ere hundre år. Derfor er 
det nok mer interessant å se hvorfor man mener at nettopp bedriftene 
har et større ansvar enn folk fl est. Kravet om at bedrifter skal ta større 
samfunnsansvar dukker opp fordi man mener det er noe galt med det 
kapitalistiske system, derfor må noen sørge for å kompensere for disse 
manglene. Allerede i 1960-årene påpekte Friedrich Hayek at opp-
fatningen om at enkelte virksomheter skal ha et stort samfunnsansvar er 
nært forbundet med sosialistiske ideer om at private bedrifter har makt 
og er rike, og at de i kraft av dette skylder samfunnet noe. Eller for å si 
det med Peter Parkers ord: Med stor makt følger stort ansvar. 

Den makten bedrifter og deres eiere har er for øvrig svært anner-
ledes enn den makt man fi nner i statsapparatet. En privat virksomhet 
kan ikke – i motsetning til staten – tvinge personer til å gi sine penger til 
bedriften; den må daglig konkurrere med andre tilbydere for å gi kunden 
en god vare, og risikerer konkurs, tap og oppkjøp dersom den ikke faller 
i smak på markedet. Likevel blir fi rmaer sett på som maktbesittere; en rå, 
utemmet makt som må underkastes bestemte føringer. I sin bok Av-
lats-industrin siterer Kristian Karlsson etikkmarkedsdirektøren ved 
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Folksam, Carina Lundberg, som mener at etisk styring av privat virksomhet 
«ligner faktisk på barneoppfostring» – «Både barn og foretak må ha 
normverk og klare regler å forholde seg til. Ellers gjør de bare det som er 
best for dem selv. I verste fall lyver de og griser til». 

Det bør ikke komme som noen overraskelse at de fremste forkjem-
perne for mer sosial-etisk bevissthet blant bedrifter, kommer fra den 
politiske venstresiden. Vi må nok konstatere at dette synet bunner i en 
tro på at kapitalismen grunnleggende sett er umoralsk. Sosialistene har 
ikke forkastet sine anti-kapitalistiske ideer – de har kledd dem i nye klær. 
Målet er det samme; man tar bare i bruk nye midler for å nå det. Som en 
digresjon kan det være på sin plass å påpeke at det er bemerkelsesverdig 
at de personer som avskyr kommersiell forretningsvirksomhet mener at 
det er den samme skitne bransjen som skal ha større ansvar for folks 
velferd. 

Selv om enkle slagord om bedrifters samfunnsansvar intuitivt kan Selv om enkle slagord om bedrifters samfunnsansvar intuitivt kan Selv om enkle slagord
virke forlokkende, vil en større oppslutning om disse synspunktene 
være en gradvis tilnærming til fl ere reguleringer, mer underkastelse og 
maktforskyvning til andre enn bedriftene selv. Det vil være naivt å tro at 
dersom foretak gir penger til bestemte formål og tar bestemte 
hensyn, så vil dette redusere utøvelse av rå makt i samfunnet. 
Makten vil bare forskyves til andre. I sin tid lovte forskjellige 
sosialistiske regimer å fjerne utbytting og maktutøvelse i sam-
funnet, men resultatet var at de som defi nerte de nye reglene fi kk 
makten de ville fjerne. Dette vil også være konsekvensen av mer CSR. 

Et spørsmål om makt
Noen vil bli nødt til å sette opp etiske standarder for hvordan bedrift-

ene skal handle dersom de tar sitt samfunnsansvar på alvor. Det er disse 
etikkdommerne som vil få makt. Allerede i dag ser vi hvordan bedrifter 
retter seg etter nye krav fra forskjellige organisasjoner; noen ganger av 
frykt for å bli hengt ut, andre ganger for å unngå mas. BP, Shell og Nike 
er alle eksempler på fi rmaer som har laget sin egen etikkstrategi etter at 
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de har blitt skjelt ut av forskjellige velmenende organisasjoner. Ulempen 
for disse er at de har fått et desto sterkere fokus på seg, og dermed et 
sterkere press for å levere enn deres konkurrenter. 

Hva så? vil sikkert mange spørre. Det er fremdeles snakk om en 
frivillig ordning – så lenge makt avgis frivillige, er det ikke noe 
problem. Noen har problemer med å se hvor sterk makt organisasjoner 
og lobbygrupper får av presset om mer samfunnsmessig ansvar. Men 
etter hvert som stadig fl ere virksomheter underlegges etiske styrings-
regler, vil det bli større press mot dem som ikke er med i moral-
konkurransen. Martin Wolf har et slående eksempel som bør få øynene 
opp på fl ere. Han snakket med lederen for et australsk gruvefi rma 
som nylig hadde en samtale med en konkurrent som uttalte følgende: 
«Skjønner du det ikke? I dag styres min organisasjon av Greenpeace, og 
det er min jobb å sørge for at din styres av Greenpeace i morgen». Hvis 
noen underlegges strengere regler som gjør det vanskelig å hevde seg, 
er det en selvfølge at de vil at andre i bransjen ikke skal slippe disse. 
Det er ikke vanskelig å tenke seg hva slags medieomtale, kritikk og 
forbrukersanksjoner bedrifter som ikke vil slutte seg til etiske retnings-
linjer vil få. 

Det fi nnes såkalte borgerlige politikere som er tilhengere av at 
bedriftene skal ta på seg et større samfunnsansvar. Disse har imidlertid 
forskjellige argumenter for å mene at privat virksomhet bør utvide sitt 
samfunnsengasjement. 

Et sentralt poeng, er at det er lønnsomt å tilpasse seg forbrukere som 
ønsker «rettferdige» varer. Etter FpUs mening er dette standpunkt det 
er lett å få gehør for, men som likevel har store svakheter. For det første 
betyr dette at bedriftene ønsker å lage en sosial samvittighet av ren 
egeninteresse, altså for å tjene mer penger, og det er vel neppe dette 
tilhengerne av mer CSR ser på som en positiv utvikling. Vi kan dermed 
se for oss protester mot bedriftenes virkelige motivasjon. For det annet 
vil et slikt standpunkt forsterke fordommene folk har mot kapitalisme; 
nemlig at profi ttmaksimering er den viktigste motivasjonen. Noe av det 
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beste med markedsliberalismen er ikke at den er lønnsom, men at den 
gjør det mulig for å ulike mennesker å leve ut sin forskjellighet. 

Videre bør det nevnes at foreliggende forskning indikerer at etisk 
satsning ikke gir særlig gevinst tilbake. Martin Vostry ved fonds-
evalueringsfi rmaet Lipper undersøkte amerikanske etiske fonds utvikling 
i en tiårsperiode. Resultatet var interessant: utviklingen hos etiske fond 
var på 7,53 prosent mens generalindeksen vokste 10,04 prosent. 

Et annet argument ikke-sosialistiske politikere bruker for å kjempe 
gjennom bedrifters samfunnsansvar, er at alternativet til et frivillig 
ansvar vil være at man vedtar stadig strengere lovregulering av 
privat virksomhet. Dette argumentet har dessverre også en dårlig side: en 
ettergivende holdning mot presset for å innføre fl ere forpliktelser, vil 
forsterke og legitimere holdningene om at det er helt greit for våre 
folkevalgte å styre private bedrifter. Dessuten aksepterer man dermed 
sosialistenes premisser om at business er skittent. Istedenfor å gi 
etter, bør man heller hente frem bedre argumenter og kjempe for sine 
rettigheter. Lenins berømte sitat om at «kapitalistene vil selge oss tauet 
vi skal henge dem i», er nok dessverre ennå aktuelt. Enkelte har bekreftet 
dette så godt som ordrett. 

I et intervju i fi lmen The corporation (2003) fortalte den radikale fi lm-
skaperen Michael Moore om sin begeistring over å kunne bli sponset av 
de samme storkapitalistiske fjernsynskanalene han vil nedkjempe. Han 
hevder at kapitalistiske krefter er så opptatt av å tjene penger at de gjerne 
slipper til sine motstandere, så lenge kapitalistene tror de kan håve inn 
noen ekstra dollars på dette. Han blir en slags trojansk hest, eller – mer 
presist – en trojansk lastebil: - «… jeg kjører lastebilen min gjennom 
denne feilen i kapitalismen – grådighetsfeilen, fenomenet som sier at den 
rike mannen vil selge deg repet han vil henge seg selv med hvis han tror 
han kan tjene penger på det». Avslutningsvis sier Moore at han er en del 
av dette repet. 
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Kan skjule uærlighet
Solidaritetsmarkedsføringen kan dessuten brukes som en fasade-

legitimasjon for å fremme andre målsettinger, som eksempelvis 
skjulte gruppeinteresser. Det er ikke vanskelig å fi nne eksempler på 
dette. Jeg har tidligere nevnt såkalt rettferdig handel som en trend i tiden. 
Vanligvis vil nok tilhengere av fair trade begrunne sitt standpunkt 
med at det kan brukes for å stimulere til bedre arbeidsmiljø for fattige 
arbeidere. Argumenter om bedre arbeidsvilkår blir imidlertid også brukt 
av proteksjonistiske fagforeninger som skalkeskjul for å beskytte rike 
lands egne arbeidere. Eller for å sitere den egyptiske handelsministeren 
Youssef Boutros-Ghali: «Spørsmålet er hvorfor i-land begynner å bry 
seg om den tredje verdens arbeidere, nå helt plutselig, når vi har vist at vi 
kan konkurrere med dem».

Max Havelaars produkter sørger angivelig for å bringe fattige bønder 
ut av elendigheten. Eller som det sies på Max Havelaars hjemmesid-
er: de kjemper «for å sikre produsenter i utviklingsland gode arbeids-
vilkår og skikkelige priser for produktene deres». Men mange av 
matvarene med Max Havelaar-merket kommer ikke fra bøndene som har 
det verst, men fra store jordbrukskooperativer i Mexico og Brasil. Max 
Havelaar kritiserer den vietnamesiske liberaliseringen av landets kaffe-
produksjon, siden det førte til lavere markedspriser for blant annet 
meksikanske kaffebønder. Men det nevnes ikke at vietnamesiske bønder 
er langt fattigere enn meksikanerne, og dermed tjente de fattigste – 
nemlig vietnameserne – på at markedsmekanismene fi kk friere 
spillerom. Max Havelaars løsning fl ytter dermed produksjonen fra de 
minst privilegert til de litt mer privilegerte. 

Sosialt ansvar som fasade kan være direkte misvisende. Noen av 
de mest groteske eksemplene på korrupsjon og manipulering har vært 
skjult bak sloganet om mer samfunnsansvar. Det bør være nok å trekke 
frem skandalebedriften Enron, som la ned masse arbeid i å fremme etikk 
og fl ittig publiserte sin «Corporate Responsibility Annual Report». De 
ga haugevis av penger til lokale veldedighetsprosjekter og vant store 
nasjonale priser. Under den glattpolerte overfl aten skjulte det seg 
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imidlertid en gjeld på rundt 32 milliarder dollars. Kanskje ville man 
raskere ha avslørt svindelen dersom kontrollinstitusjonene ikke var 
blendet av CSR-profi len?

Egeninteressens resultater
Det kanskje fremste argumentet mot en ekspansjon av bedriftenes 

samfunnsansvar, er at bedriftene allerede i dag er ansvarlige for den 
største velstandsutviklingen verden har sett. Verden over bidrar privat 
virksomhet til produktinnovasjon, skatteinntekter, sysselsetting, velferd 
og annen utvikling. Og dette er mest sannsynlig et resultat av ren egen-
interesse. De fl este bedrifter startet som en idé i en enkeltpersons hode, og 
medførte at vedkommende tok opp lån, arbeidet døgnet rundt, og ansatte 
ukjente for å få bedriften til å gå rundt. Hvor mye av motivasjonen var 
basert på hensynet til samfunnet? Antageligvis ingenting. Likevel tjener 
samfunnet som helhet på det.

De stater som har gjennomført et omfattende offentlig engasjement 
i bedriftene, har ofte begrunnet dette av hensyn til den grå massen man 
kaller samfunnet, folket, eller arbeiderklassen. Man har etterstrebet en 
demokratisk styrt utvikling. Likevel har disse som regel endt opp med 
verken demokrati, styring eller utvikling. Og motsatt: de stater som 
har en friest økonomi og som lar folks preferanser selv styre bedrifts-
etableringen, blomstrer til fulle. Ifølge økonomiprofessorene James 
D. Gwartney og Robert A. Lawson, viser deres rapporter at de mest 
økonomisk frie statene gjennomsnittlig er 10 ganger rikere enn de land 
med mest regulert økonomi. Innbyggerne i frie samfunn, lever også rundt 
20 år lengre.

Noen vil sikkert innvende at det fi nnes eksempler på «etiske 
bedrifter», for eksempel Grameen Bank. Men eksempelet Grameen Bank 
viser at man alltid må ha lønnsomhet i bakhodet; man har bare satset 
annerledes, ved å se på folks potensialer fremfor opparbeidet kapital. Og 
banken kunne neppe virket uten en fremragende tilbakebetalingspros-
ent på rundt 99 prosent. Når grunnleggeren av banken, Muhammad Yu-
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nus, selv beskriver bankens verdigrunnlag, sier han at den skal «støtte 
mindre statsstyring – til og med forfekte den minste statsstyring som 
er mulig –, er engasjert av det frie marked, og promoterer entreprenør-
institusjoner». 

Hva med det sosiale engasjementet til Microsoft-gründeren Bill 
Gates? Er ikke det et eksempel på kapitalistisk samvittighet? Det er 
det for så vidt, men stiftelsen som styres av Bill og Melinda Gates er 
bygget rundt deres egen formue. Microsoft er ikke direkte involvert i 
stiftelsen som er verdt rundt 30 milliarder dollars. Et individs egen moralske 
forpliktelse blir derfor ikke presset over et fi rma som har bidratt til 
velferdsutvikling på andre måter. 

Motstander av medmenneskelighet?
Hvis man er motstander av å utvide bedriftenes samfunns-

messige ansvar, betyr det at man er mot vennlighet, veldedighet, sosialt 
engasjement for de ansatte og lignende? Absolutt ikke. Slike tiltak kan 
være positive. En avvisning av at det fi nnes eller bør være et eget, spesielt 
ansvar for bedrifter er bare en motstand mot å pådytte alle bedrifter felles 
etiske normer. Kritikken mot bedriftenes samfunnsansvar er også til en 
viss grad en skepsis mot bevegelsene som jobber for å tilføre bedriftene 
mer eller mindre frivillig ansvar. Det er på den annen side samtidig en 
støtte til at bedrifter på eget initiativ bør kunne prioritere sine penger slik 
de ønsker, enten det er å sponse den lokale fotballklubben eller gi mer av 
overskuddet til aksjonærene. 

Mest av alt er nok vår motstand mot et eget samfunnsansvar for Mest av alt er nok vår motstand mot et eget samfunnsansvar for Mest av alt er
bedriftene en erkjennelse av at bedriftene vil bidra til det best mulige 
samfunn ved at bedriftseierne jobber for lønnsomhet og streber 
etter å utvikle bedriften til å bli bedre i markedet. For å avslutte det med 
salige Adam Smith: Det er sannelig [individets] egen fordel, og ikke 
samfunnets, han har i sikte … Ved å forfølge sin egeninteresse, fremmer 
han oftere samfunnets interesse enn når han virkelig har til hensikt å 
fremme det. 
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Bedrifters samfunnsansvar 
– et sosialistisk perspektiv

Av Rune Soleng

En debatt om bedrifters samfunnsansvar er strengt nødvendig. En 
rekke av de mest grunnleggende problemene i samfunnet kan føres 
tilbake til manglende sanfunnsansvar i bedrifter. Men en slik debatt blir 
meningsløs hvis den begrenses til en diskusjon om det moralske ansvaret 
som påligger den enkelte bedriftsleder. En meningsfull diskusjon må 
tørre å diskutere og utfordre de strukturelle rammene bedriftene opererer 
innenfor.

Hvorfor samfunnsansvar?
En stor del av samfunnets økonomiske aktivitet er i dag organisert 

gjennom bedrifter. Da sier det seg selv at valgene som tas i bedrifter 
får avgjørende betydning for en lang rekke områder i menneskenes liv. 
Det gjennomgående problemet er at private bedrifter under kapitalismen 
(nesten) utelukkende fungerer som profi ttmaksimerende enheter. I de 
tilfellene det ikke er samsvar mellom bedriftsøkonomiske og samfunns-
messige vurderinger, oppstår det problemer.

Det mest åpenbare eksempelet på negative konsekvenser av bedrift-
ers atferd er miljø-ødeleggelsene. Konsekvensene klimagassutslipp har 
på andre kommer ikke med i kostnadsanalysene, og utviklinga bærer 
ikke preg av at bedriftene selv tar ansvar for å redusere utslippene. Slike 

”Få trender kan så dyptgripende under-
minere fundamentet for vårt frie samfunn 
som at bedriftsledere aksepterer andre 
ansvar enn maksimere profi tten for sine 
aksjonærer” - Milton Friedman 
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utilsiktede virkninger på tredjepart er det fl ere av. Det virker rimelig å si 
at viktigheten av bedriftenes samfunnsansvar er tilnærmet proporsjonal 
med mengden eksternaliteter. Dette poenget er så godt kjent at det ikke 
trenger videre utdypning.

Et annet, sentralt resultat av at bedrifter ikke er villig til å prioritere 
samfunnsansvar framfor profi tt kommer til syne i beslutninger om hva 
som skal produseres og forskes på. Her vil det i en hel rekke tilfeller opp-
stå betydelige motsetninger mellom ansvarlige løsninger og løsningene 
som gir størst uttelling på bunnlinja. I dag prioriteres det siste i langt 
de vesentligste tilfeller. Bedrifter sitter ofte med muligheten til å løse 
store problemer til relativt små kostnader. Et tydelig eksempel fi nner vi 
i legemiddelindustrien. Dette er en industri hvor forskningen spiller en 
stor rolle, og hvor resultatene har sterk virkning på mange menneskers 
liv. I dag styres ikke medisinforskningen (sikkert til forskernes misnøye) 
primært av et ønske om å hjelpe menneskeheten å bli kvitt sykdommer 
som dreper og ødelegger liv, men av å fi nne medisiner som selger. Det 
praktiske resultatet av dette er en sterk overprioritering av forskning på 
plager som rammer grupper med høy kjøpekraft. Sykdommer i vesten 
prioriteres framfor sykdommer i tredje verden, sykdom blant rike foran 
fattige og blant menn foran kvinner. Et annet eksempel fra forskningens 
verden kan være den svake satsningen vi hittil har sett på miljøteknolo-
gi. Skulle en sammenligne de summene som er brukt på å videreutvikle 
metoder for petroleumsutvinning med tilsvarende tall for alternative en-
ergikilder, ville resultatet være nedslående. Den samme sammenlignin-
gen mellom ressursene brukt på perfeksjonering av forbrenningsmotoren 
framfor mer miljøvennlig transport ville ikke se noe bedre ut. Det er for 
oss åpenbart at en slik praksis ikke lar seg rettferdiggjøre i lys av det 
ansvar selskaper som rår over noen av menneskehetens beste hoder har 
for å løse de problemene verdens befolkning opplever.

Videre kunne vi nevne framveksten av lave lønninger, noe korrups-
jon, nedlegging av lønnsomme arbeidsplasser, svake faglige rettigheter 
og for lav spredning av kunnskap og teknologi som viktige eksempler på 
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manglende samfunnsansvar i bedriftene.

Vårt siste eksempel på manglende samfunnsansvar hos bedriftene 
gjelder hva overskuddet går til og hvilken styringsmodell som prak-
tiseres. De aller fl este bedrifter praktiserer styringsmodeller der makt 
sentraliseres på toppen og siden delegeres nedover. For uten om å være 
ineffektivt er dette et brudd med demokratiske prinsipper om at makt 
i størst mulig grad skal utøves nedenfra og opp. Å prioritere bedrifts-
eiernes ønske om å bestemme over arbeidsplassene over arbeidernes 
rett til å bestemme over egne liv, er ikke samfunnsmessig ansvarlig. At 
deler av overskuddet brukes til investeringer er helt i tråd med samfunns-
messige interesser. Den øvrige delen av overskuddet gis imidlertid ut 
til bedriftseiere som ikke har deltatt i produksjonen som skapte over-
skuddet, og heller ikke kan sies å ha noen positiv samfunnsfunksjon 
eller vanskelig livssituasjon som rettferdiggjør dette. Det ville etter vår 
oppfatning i langt større grad ha vært i tråd med samfunnsansvarlige 
prinsipper å enten gi denne delen av overskuddet tilbake til arbeiderne, 
som faktisk har skapt verdiene, eller til andre formål det vil kunne 
argumenteres for viktigheten av. Vi tar med dette punktet mest fordi det 
er et eksempel på at manglende ansvar er et fundamentalt og gjennom-
gående trekk ved dagens samfunn, et poeng som ellers kan usynliggjøres 
noe av at vi ellers bruker mer avgrensede eksempler. Argumentene over 
tilsier at det er et viktig politisk poeng å styrke bedrifters samfunns-
ansvar.

Hva må gjøres?
Så langt er det nok lett for de fl este å være enige i iallfall deler av vår 

argumentasjon. Det er for oss en åpenbar sannhet at det er lurt at viktige 
institusjoner i samfunnet tar samfunnsansvar. Den politiske kontroversen 
står heller om hva slags virkemidler som kan brukes for å endre bedrift-
enes atferd i nødvendig grad. Hvilke ulike, konkrete virkemidler er det 
egentlig vi kan vurdere i denne sammenheng?
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En systemimmanent strategi
La oss først vurdere mulighetene til en strategi som ikke vurderer 

å grunnleggende endre samfunnets eiendomsforhold og bedriftenes 
styringsstruktur. Det fi nnes alltid fl ere posisjoner i slike debatter, og det 
er lett å gi et karikert bilde av andres oppfatninger. Likevel tør vi si at 
beskrivelsene i kommende avsnitt fanger opp viktige trekk av en 
populær strategisk retning som følges av fl ere i dag.

NHO har et rådgivende utvalg, Civita gir ut temaheftet, det fi nnes 
etiske alternativer for en rekke varer, og fl ere større bedrifter har etiske 
komiteer og ulike program til det beste for samfunnet. Dette opp-
summerer de sentrale virkemidlene en slik strategi kan benytte seg av: 
formaninger, forbrukermakt og frivillig implementering av samfunns-
gavnlige tiltak, supplert med en særs moderat støtte til ulike statlige 
virkemidler. De statlige virkemidlene vi sikter til er primært velferds-
staten med sin produksjon av fellesgoder ordinære bedrifter ikke ville 
tatt seg tilfredsstillende av, samt bruken av avgifter som et virkemiddel 
for å internalisere eksternaliteter.

Det er vår påstand at formaninger i seg selv praktisk talt ikke har 
noen effekt. Når bedrifter velger å neglisjere samfunnets interesser 
gjennom sine valg, er det urimelig å tro at dette skyldes en manglende for-
ståelse av den moralske viktigheten av å opptre ansvarlig. Når Coca-Cola 
Company stjal grunnvannet til den fattige lokalbefolkningen i Kerala, 
skyldes det ikke at selskapet ikke var i stand til å se de konsekvensene 
dette hadde for inderne. De er rett og slett ikke for dumme til å se de 
negative virkningene. Tilsvarende er ikke produsentene av klasevåpen 
eller tobakk blinde for de menneskelige lidelsene som oppstår på grunn 
av måten produktene deres er laget på. Nike kan vanskelig unngå å se det 
etisk tvilsomme i forholdene deres arbeidere lever under. Wal-Mart har 
neppe funnet fram til sin fagforeningsknusingspolicy ved deduksjon fra 
almenne, moralske lover. Personlig mener jeg også at det er vanskelig å 
tro at norske bedrifter går inn i lønnsforhandlingene med et hovedmål om 
å sikre det utfallet som gir det mest rettferdige og gode samfunnet. Dette 
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er grunnen til at formaninger ikke vil ha noen stor effekt: Manglende 
samfunnsansvar skyldes ikke at bedriftene ikke ser viktigheten og det 
moralsk riktige valget, men at de bevisst prioriterer det vekk til fordel 
for økt overskudd. Det er et valg som handler om interesser, ikke ulike 
oppfatninger av moralspørsmål. 

Det fi nnes et mulig unntak, som muliggjør at moralargumentene 
faktisk får effekt. Det er om argumentene ikke framføres over-

for bedriftseiere og direktører, men overfor forbrukerne. Vil en oppnå 
endring, er VGs spalter viktigere enn all verdens tid på NHOs 
konferanser. Avsløringer av bedrifters praksis kan føre til at forbrukere 
velger vekk de aktuelle bedriftenes produkter, noe som igjen kan tvinge 
bedriftene til å endre sin praksis. Det er også slik at holdninger fra 
forbrukerne kan føre til at det blir lønnsomt med etisk forsvarlig pro-
duksjon på en rekke områder. Forbrukermakt kan i noen grad være et 
virkemiddel for å fremme bedrifters samfunnsansvar. Det er imidlertid 
vår mening at dette virkemiddelet har svært begrenset kraft. 

Begrensningene skyldes en rekke forhold: mangel på alternativ-
er, mangel på informasjon, muligheten for fordreid informasjon og 
prinsipper for konsumentenes tilpasning. Det første poenget er 
betinget av dagens situasjon: Det er rett og slett ikke etiske alternativer 
for en lang rekke varer. En kan godt mene at det ville være etisk riktig å 
velge bort Nike på grunn av måten arbeiderne behandles på. Det reelle 
alternativet vil i de fl este tilfellene da være å kjøpe Adidas eller lignende i 
stedet. På sikt ville konsekvensen være at disse alternative produsentene 
ville få en større del av skoproduksjonen, på bekostning av Nike. Det er 
ingen samfunnsnytte i det, så lenge de alternative leverandørene ikke 
har noen annen praksis overfor sine arbeidere enn det Nike har. Det eneste 
en vil ha oppnådd, er å kjøpe andre sko enn de en egentlig ønsket. Helt 
analoge ressonement kan selvfølgelig føres i forhold til ulike oljeselskap, 
bilprodusenter, leskedrikkleverandører og så videre. Forbrukermakt har 
altså små sjanser til å frembringe endringer om hele bransjen følger en 
like slett standard. Det kan likevel være et effektivt virkemiddel i tilfeller 
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hvor én produsent skiller seg negativt ut. Med små endringer har dette 
for øvrig gyldighet også utover bedrifter, for eksempel om én produsent 
skiller seg negativt ut ved å okkupere palestinsk jord. 

Videre begrenses virkemiddelet av ulike vanskeligheter knyt-
tet til informasjon. Først og fremst vil informasjon ofte være vanskel-
ig tilgjengelig. Tobakksindustrien ville nok knapt overlevd om den 
skulle opptre samfunnsmessig ansvarlig. Sett at en forbruker derfor 
ønsker å skade industrien gjennom boikott. Er det da rimelig å forvente at 
forbrukeren skal vite at det kanskje kan være en idé å styre unna Freia-
produkter, fordi Freia eies av Kraft Foods som eies av Philip Morris? 
Er det realistisk å tro at forbrukere fl est vil kjenne til StatoilHydros 
herjinger i Niger-deltaet og derfor kjøpe pølsene på sin lokale pølsebod 
(eller enda bedre og vanskeligere: fi nne et oljeselskap som setter miljø 
og menneskerettigheter foran profi tt)? Når Kjell Inge Røkke med fl ere 
fi kk fi sket tomme Chiles hav, trengte han egentlig å frykte at dette skulle 
få så stor omtale hjemme at bedrifter ikke ville kjøpe skipene hans eller 
folk ville gå videre når han stilte seg på kaia for å selge reker? Vi tror 
ikke det. Slike eksempler er lette å fi nne. Bedrifter kan trygt regne med å 
slippe unna sanksjoner ved manglende samfunnsansvar, rett og slett fordi 
den økonomiske verden er alt for stor, kompleks og dynamisk til at det er 
realistisk å forvente at forbrukerne fullt ut skal være løpende oppdatert 
om eierskapsstrukturer og de etiske standardene hos ulike produsenter. 

Informasjonsproblemet forsterkes av muligheten for villedende 
informasjon i ulike former. Hydros AHA-konsert i Frognerparken var 
nok langt mer synlig for Norges forbrukere enn selskapets daglige miljø-
synder. Det er (ofte) lettere å legge merke til om en bedrift har sponset 
nye drakter til et lokalt lilleputtlag enn å vite hvilken praksis bedriften 
har i forhold til unge ansattes rett til tillegg for ubekvem arbeidstid. Den 
delen av bedriftene som tenker mest på samfunnsansvar, er nok markeds-
avdelingene. Dessverre er det nok som oftest billigere å fi kse opp-
fatningen av et problem enn selve problemet. Dermed må forbrukere 
også forholde seg til at deler av informasjonen som fi nnes tilgjengelig 
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kan gi et noe fordreid bilde av virkeligheten. 

Til slutt er det rett og slett slik at selv med korrekt og tilstrekkelig 
informasjon er det begrenset i hvor stor grad forbrukernes valg betinges 
av etiske hensyn. De fl este av oss vil nok støtte tiltak der vi er sikre 
på at alle tar sin del av regninga for å fi kse urettferdigheter, men om 
den helt marginale effekten av akkurat vår individuelle, etiske handel 
skal vektes mot vår egen gevinst ved å velge etter andre kriterier, vil 
langt de fl este prioritere egen nytte. Kaffe er et godt eksempel på en vare 
hvor forholdene burde ligge godt til rette for at forbrukermakt kunne 
føre til samfunnsansvarlig oppførsel fra produsentene: Det fi nnes et etisk 
alternativ, varen har en lav budsjettandel, og det er således billig å 
substituere vekk fra uansvarlige leverandører, og forskjellene i etisk 
standard blant produsentene er relativt godt kjent. Likevel har nok ikke 
Herman Friele mye å frykte når det gjelder hans økonomiske situasjon. 
Selv om forbrukeradferd er bestemt av bestemte historiske og politiske 
forhold, er det nok urealistisk å tro at forbrukermakt skal kunne føre 
til samfunnsansvar hos bedriftene. Det kan også argumenteres for at 
en strategi som vektlegger dette vil ende opp med å plassere skylden 
feil sted. Mennesker kan knapt anklages for å opptre menneskelig. Det 
politiske utgangspunktet må være å skape et system der mennesker kan 
fatte sine frie valg med alle våre styrker, feil og mangler, uten at det 
gir negative konsekvenser, framfor å rette anklagende pekefi ngre mot 
individet. Rett nok kan forbrukermakt være et virkemiddel som har 
en rolle å spille, og i den grad det oppstår endring på denne måten er 
det selvsagt positivt. Men det er et virkemiddel som bare virker i liten 
grad og bare under spesielle forhold, og kan derfor ikke være en viktig 
del av en strategi for å fremme bedrifters samfunnsansvar i et større 
perspektiv.

Vår foreløpige konklusjon blir at en strategi som ikke utfordrer 
grunnleggende strukturer i samfunnet, ikke i tilstrekkelig grad vil 
fungere i forhold til en målsetning om å få bedrifter til å ta samfunns-
ansvar. Det fi nnes helt klart gode virkninger, men de er langt fra 



68

tilstrekkelige til å basere seg på dette alene. 

En systemoverskridende strategi
Den grunnleggende årsaken til at de som bestemmer i bedriftene 

velger å maksimere overskudd framfor å ta samfunnsansvar, kan etter vår 
mening ikke søkes i de moralske egenskapene hos disse personene. 
Den grunnleggende årsaken består i de to forhold at bedriftslederens 
mandat fra eierne er å maksimere profi tt, og at bedriften står i et 
konkurranseforhold til andre bedrifter. Selv en velmenende og klok 
bedriftsleder vil ha vanskeligheter med å begrunne overfor sin general-
forsamling hvorfor bedriften ikke har valgt å tilpasse seg på en måte 
som ikke maksimerer overskuddet, iallfall om det er et vesentlig avvik 
fra profi ttmaksimum. Spredt eierskap kan gjøre dette enda vanskeligere, 
fordi ingen enkeltperson holdes personlig ansvarlig, for eksempel 
overfor offentligheten. Konkurransen representerer et ytterligere hinder 
i denne sammenheng, fordi det kreves en koordinering av fl ere markeds-
aktører for å virke. Ellers vil fort den samfunnsansvarlige bedriften bli ut-
konkurrert av sine profi ttmaksimerende konkurrenter.

Lysten til å gjøre noe så genuint menneskelig som å bry seg om sine 
medmennesker framfor sin bedriftseier representerer dessverre et svakt 
incentiv sammenlignet med et strukturelt betinget krav om å sette tallet 
på bunnlinja som hovedprioritet. Samfunnsansvar må derfor fremmes 
gjennom strukturell omorganisering av bedriftene.

Et mulig virkemiddel er demokratisering av bedriftene, der 
arbeiderne i fellesskap eier bedriften, velger handlingsplaner og 
ledere, deler overskudd og underskudd. I tillegg til at det er et viktig 
demokratisk poeng at folk skal bestemme over sitt eget liv også i 
jobben, og i tillegg til å fremme effektivitet, vil dette føre til mer samfunns-
ansvar. Veldig ofte er det bedriftens arbeidere som rammes av uansvar-
lig praksis, gjennom utbytting, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, 
få rettigheter, fagforeningsknusing og så videre. Dette ville naturlig ta 
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slutt. Det virker også for oss rimelig å tro at en generalforsamling av 
vanlige folk ville ha lettere for å øyne et bredere samfunnsansvar enn 
profesjonelle representanter for overklassen, ofte med klare mandater 
fra sine oppdragsgivere. Skulle så ikke være tilfelle, kan en vurdere å 
supplere arbeiderstyret med representanter fra et annet, demokratisk 
organ, eksempelvis et kommunestyre. Det må selvfølgelig herske full 
åpenhet rundt bedriftens valg og grunnlaget for disse, slik at de kan 
diskuteres i en bredere offentlighet. Det siste poenget gjelder også uten 
en demokratiseringsreform.

Videre må det være rammer for bedriftenes virksomhet. I mange 
tilfeller er det for bedriftene mye penger å tjene på å handle aktivt på 
måter som skader samfunnet. Et effektivt og helt nødvendig virke-
middel for å hindre slik praksis er offentlig tvang og regulering. Vi kan 
ikke forvente at bedriftene selv vil ta sitt samfunnsansvar om det står 
i veien for profi ttmaksimering. Det ville for eksempel være naivt å tro 
at bryggeriene selv ville avstå fra fristelsen til å reklamere for alkohol, 
i erkjennelse av at det ville føre til økt alkoholisme og fl ere familie-
tragedier. Narkotikaprodusentene hadde neppe latt være å øke sin 
produksjon ved legalisering. Det er lite trolig at tobakksprodusentene 
selv ville prioritere å gjøre kundene oppmerksomme på at produktene 
kan ”føre til en langsom død” som det heter på advarselslappene. Uten 
at det er meningen å si noe positivt om reklamebransjens funksjon, 
er det lite trolig at reklamene ikke hadde vært mer villedende enn vi 
opplever i dag, dersom det ikke hadde vært noen form for regulering. Det 
er også lite trolig at skoler og barnehage ville holdt seg reklamefrie. Så 
lenge det er penger å tjene på å kjøre fram et sykelig og kjønnsstereotypt 
skjønnhetsideal, er det naivt å tro at reklamebransjen og skjønnhets-
industrien helt på egenhånd vil sette unge jenters selvbilde og helse foran 
egen profi tt. Det kan vanskelig tenkes at utdanningskonsern ville avstå 
fra enten etablering eller å ta profi tt ved en åpning for fl ere privatskoler, 
av pur respekt for anerkjente prinsipper for utdanning. I slike tilfeller 
vil ikke bedrifter ta samfunnsansvar til beste for folk fl est med mindre 
de tvinges til det gjennom sterke, offensive statlige reguleringer. Slike 
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reguleringer er også det virkemiddelet som overkommer hindringen 
konkurransen representerer, fordi det er langt lettere å få gjennom en 
fornuftig regulering, enn en frivillig og ikke minst stabil koordinering i 
bransjene selv.

Det kan vanskelig argumenteres for at selv en vellykket imple-
mentering av slike tiltak vil løse alle problemer. Det vil fortsatt være 
mulig at den enkelte bedrift vil ha interesser som ikke fullt ut samsvarer 
med samfunnets, og det kan fortsatt skje at dette vil lede til samfunns-
messig suboptimale og uansvarlige valg i bedriften, men det er vanskelig 
å se for seg at det vil skje i samme grad. Det er vanskelig å tenke seg 
at indernes grunnvann ville blitt stjålet dersom lokale arbeidere eller 
lokale styringsorgan hadde hatt en avgjørende hånd på rattet. Det er ikke 
sannsynlig at arbeiderne på Wal Mart ville nekte seg selv grunnleggende 
rettigheter om de selv styrte sjappa, og enda mindre sannsynlig at de 
ville gi verdiene de skapte rett til Walton-familien. Videre kan vi ikke 
se for oss at arbeiderne ved Union ville fattet vedtak om å legge ned 
egne, lønnsomme arbeidsplasser, eller at chilenske kystlandsbyer selv 
ville gå inn for å tømme havene. Vi tror StatoilHydro ville vist større 
respekt for miljøhensyn og lokalbefolkningen i Niger og på Karmøy 
om selskapet fulgte en politisk bestemt handlingsplan og i langt 
større grad sto ansvarlig for en demokratisk offentlighet. Vi tror ikke 
ansatte på arbeiderstyrte utesteder ville prioritere å slite seg ut på å være 
kronisk underbemannet eller ta ubekvemme vakter uten skikkelig kom-
pensasjon. Vi tror ikke at verken et folkevalgt organ eller arbeiderne selv 
ville gått inn for å velge bonus til Fredrik Baksaas framfor å beholde 
1881. Gjennomgående tror vi altså at hvis ansatte, kunder og samfunns-
medlemmer for øvrig fi kk bestemme over hvordan bedriftene skulle 
operere, så ville de velge en operasjonsmåte som i langt større grad 
samsvarte med bedriftenes samfunnsansvar, enn tilfellet er i dag. I dag 
er makten til å bestemme over bedriftene hos et lite fåtall eiere med 
interesser som skiller seg fra, og står i motsetning til, interessene til folk 
fl est.
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