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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort að munur er á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja í 

mismunandi heimshlutum og ef svo er, hvort að menning landa, trúarbrögð og efnahagur eigi 

hlut að máli. 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja í sjö heimshlutum var skoðuð frá CSR pýramída Carroll og í 

tengslum við eftirfarandi kenningar: klassísku kenningu CSR, kenninguna um sáttmála 

samfélagsins, hagsmunaaðilakenninguna, Corporate Citizenship og Corporate Social 

Performance. Viðmið og reglur samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja á borð við 

viðmiðunarreglur OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki, hnattrænt samkomulag Sameinuðu 

þjóðanna og fleiri voru einnig skoðuð. CSR var skoðuð í eftirfarandi heimshlutum: Afríku, 

Asíu, Mið-Austurlöndum, Rómönsku Ameríku, Evrópu, Bandaríkjunum og Ástralíu. 

Tilvikarannsókn var beitt í þessari ritgerð og fyrirliggjandi heimildir voru notaðar, svo sem 

blaðagreinar, bækur og netheimildir. 

Niðurstaða rannsóknarinnar varð sú að áherslumunur er á skilgreiningu og framkvæmd 

samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja á milli heimshluta og spila menning, trúarbrögð og 

efnahagur þar stór hlutverk. Mikinn mun er að sjá á milli þróunarríkja og þróaðra ríkja en 

einnig má sjá mun á samfélagslegri ábyrgð innan þessara hópa.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. 

Vægi þessa lokaverkefnis er 14 ECTS einingar. Ritgerðin ber heitið Samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja í mismunandi menningarheimum. Markmið hennar er að skoða hvort áherslumunur 

sé á skilgreiningu og framkvæmd samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja í heiminum.  

Ritgerðin er að öllu leyti unnin að frumkvæði höfundar og í samræmi við þær kröfur og reglur 

sem gerðar eru til lokaritgerða í grunnnámi við Háskólann á Bifröst. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrir góða og fagmannlega 

leiðsögn. 

Fjölskyldu minni færi ég einnig þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, þolinmæði og hvatningu. 
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1 Inngangur 

Á undanförnum misserum hefur hugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (e. Corporate Social 

Responsibility), skammstafað CSR, verið sífellt meira í umræðunni. Efnahagshrunið árið 

2008 hefur vakið almenning til umhugsunar um hvort fyrirtæki séu að starfa í þágu 

samfélagsins eða hvort tilgangur þeirra sé eingöngu að hámarka hagnað hluthafa sinna á 

kostnað samfélagsins.  

Frjáls félagasamtök og þrýstihópar fylgjast náið með hegðun fyrirtækja gagnvart samfélaginu 

og umhverfinu og krefjast þess að fyrirtæki hagi sér á ábyrgan hátt. Þau fyrirtæki sem hafa 

orðið uppvís að ábyrgðarleysi hafa verið „tekin af lífi“ í fjölmiðlum og neytendur hafa misst 

traust sitt á vörum þeirra og þjónustu. Fyrirtæki eru því meðvituð um að þau þurfa að haga sér 

á ábyrgan hátt hvað varðar efnahag, samfélag og umhverfi til að halda í tryggð viðskiptavina 

sinna.  

1.1 Efnisval 

Ástæðan fyrir því að höfundur hefur valið að fjalla um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í 

þessari ritgerð eru margvíslegar. Hugtakið vakti strax athygli höfundar þegar það var kynnt á 

námskeiðinu viðskiptasiðfræði við Háskólann á Bifröst. Eftir það fór höfundur að skoða 

hugtakið betur og kanna hvort, og þá hvernig, stefnu íslensk fyrirtæki höfðu í samfélagslegri 

ábyrgð. Það kom höfundi á óvart og olli nokkrum vonbrigðum að sjá hversu litla áherslu 

íslensk fyrirtæki lögðu á samfélagslega ábyrgð sem virtist aðallega vera í formi 

góðgerðarmála. Höfundur fór þá að athuga hvernig þessum málum væri háttað hjá 

fyrirtækjum erlendis og sá þá allt aðrar áherslur í stefnu fyrirtækja í samfélagslegri ábyrgð og 

veitti því athygli að mörg fyrirtæki gáfu árlega út ítarlega skýrslu um stefnu sína og 

framkvæmd á málefnum tengdum CSR.  

1.2 Markmið 

Markmiðið með þessari ritgerð er að leita svara við eftirfarandi spurningu:  

Er munur á samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja í mismunandi menningarheimum?  

Leitast verður við að skoða hvort fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum markaði geti sett sér 

heildarstefnu í CSR og fylgt henni í hverju því landi sem það starfar í eða hvort fyrirtæki þurfi 

að setja stefnu í CSR fyrir hvert það land eða heimshluta. Markmiðið er einnig að skoða hvort 

skilgreining á hugtakinu sé sú sama allsstaðar í heiminum og hvort áherslurnar séu þær sömu. 
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1.3 Aðferðafræði 

Í þessari ritgerð verður beitt tilviksrannsókn (e. Case Study). Skoðaðar verða fyrirliggjandi 

heimildir, blaðagreinar, bækur og netheimildir, sem til eru um hugtakið samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja, kenningar og viðmið og hvernig CSR er háttað í sjö heimshlutum, Afríku, Asíu, 

Mið-Austurlöndum, Rómönsku Ameríku, Evrópu, Bandaríkjunum og Ástralíu.  

Tilviksrannsókn er rannsókn á ákveðnu tilviki sem má skoða sem hluta af stærri heild. 

Tilviksrannsókn er í flokki eigindlegra rannsókna þar sem áhersla er á lýsingar í orðum 

fremur en tölulegar mælingar.  

Það skal að taka það fram að hér verður ekki um tæmandi efni að ræða hvað varðar kenningar 

og viðmið. Notast verður við afleiddar heimildir en ekki frumheimildir sem getur verið 

takmarkandi og veitt skekkta mynd af raunveruleikanum. 

1.4 Uppbygging 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar er inngangur þar sem efnisval ritgerðarinnar er kynnt ásamt 

markmiði, aðferðarfræði og uppbyggingu ritgerðar.  

Í öðrum kafla verður fjallað um hugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja, gagnrýni á 

hugtakið, stuttlega um löggjöf, viðmið og reglur er tengjast málefnum CSR og mælingar á 

CSR.  

Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um kenningar samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja. 

Í fjórða kafla verður fjallað um fjórskiptingu Carroll á CSR, CSR pýramída Carroll og 

hvernig hann kemur fyrir í þróunarríkjum ásamt gagnrýni á módelið.  

Fimmti kafli fjallar svo um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í mismunandi menningarheimum 

og verður ítarlega fjallað um CSR í þróuðum ríkjum annars vegar og þróunarríkjum hins 

vegar. 

Í sjötta kafla eru heimshlutarnir sjö skoðaðir, Afríka, Asía, Mið-Austurlönd, Rómanska 

Ameríka, Evrópa, Bandaríkin og Ástralía. 

Sjöundi kafli geymir svo niðurstöður. 
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2 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

2.1 Hvað er CSR 

Það má segja að fyrirtæki hafa alla tíð verið meðvituð um ábyrgð sína gagnvart samfélaginu 

og umhverfinu. Hægt er að rekja lög um verndun skóga fimm þúsund ár aftur í tímann. Á 

árum Mesópótamíu til forna, í kringum 1700 fyrir Krist, setti Hammurabi konungur lög sem 

að heimiluðu að smiðir, veitingamenn og bændur yrðu dæmdir til dauða ef vanræksla þeirra 

myndi valda öðrum dauða eða miklum óþægindum. Umfjöllun um samfélagslega ábyrgð eins 

og við þekkjum hana í dag hófst í kringum 1920 og árið 1929 tjáði Wallace B. Donham, 

deildarforseti við Harvard Business School, sig um hugtakið í ræðu sem hann flutti við North 

Western University: 

„Business started long centuries before the dawn of history, but business as we now 

know it is new – new in its broadening scope, new in its social significance. Business 

has not learned how to handle these changes, nor does it recognise the magnitude of its 

responsibilities for the future of civilisation.“ (Brass, 2011) 

Talið er að bókin Social Responsibility of the Businessman eftir Howard R. Bowen, sem kom 

út árið 1953, marki upphafið af nútímaskrifum um hugtakið. Bowen setti fram fyrstu 

skilgreininguna á samfélagslegri ábyrgð viðskiptamanna: „It refers to the obligations of 

businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of 

action which are desirable in terms of the objectives and values of our society.“ (Carroll, 

1999)  

Á næstu áratugum hélt hugtakið áfram að þróast. Fjölmargar bækur voru skrifaðar og margir 

fræðimenn settu fram sína skilgreiningu á hugtakinu. Á áttunda áratugnum fer að bera á 

kenningum eins og hagsmunaaðilakenningunni og fjórskiptingu Carroll á samfélagslegri 

ábyrgð fyrirtækja. (Carroll, 1999) Meira verður rætt um þessar kenningar síðar.  

Þróun hugtaksins hefur haldið áfram til dagsins í dag og hugtakið fer sífellt vaxandi í 

heiminum. Á síðustu árum hefur verið reynt að finna staðal fyrir hugtakið og vinnureglur sem 

fyrirtæki geta farið eftir þegar þau innleiða CSR inní kjarnastefnu sína. Þar má nefna 

grænblöðung (e. Green Paper) sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaf út árið 2001 

en þar sem settur er rammi fyrir CSR sem evrópsk fyrirtæki geta miðað við. 

(Evrópusambandið) Árið 2010 var síðan gefinn út alþjóðlegur staðall, ISO 26000:2010, um 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. (ISO - International Organization for Standardization) 
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Evrópusambandið (2011) skilgreinir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem „A concept 

whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations 

and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.“. Eþikos skilgreinir CSR 

á eftirfarandi hátt: „Samfélagsábyrgð fyrirtækja (SÁF) felur í sér viðleitni fyrirtækja til þess 

að axla ábyrgð á framgangi góðs siðferðis í viðskiptum og efnahagslegri framþróun. Það gera 

þau með því að taka þátt í uppbyggingu samfélagsins og tryggja virðingu fyrir umhverfinu í 

gegnum sinn daglega rekstur.“. (Eþikos b) Hagfræðingurinn og Nóbelsverðlaunahafinn 

Milton Friedman (1970) sagði að samfélagleg ábyrgð fyrirtækja væri að hámarka hagnað 

sinn. 

Áhersla samfélagslegrar ábyrgðar er á mannréttindi, ábyrgð, stjórnun, samfélag, umhverfið og 

virðiskeðjuna. (Meridian Group International, Inc., 2006) Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

felur það í sér að fyrirtæki leggja sitt af mörkum til að bæta samfélagið og umhverfið og hún 

byggir á stoðum efnahags, umhverfis og samfélags (Ragna Sara Jónsdóttir, 2008) John F. 

Keefe bendir á að það séu fimm atriði sem hægt er að segja að sé drifkrafturinn á bak við 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Þau eru gagnsæi, þekking, sjálfbærni og brestir hjá hinu 

opinbera. (Ghillyer, 2010, bls. 84-85) 

Það eru yfirleitt alþjóðleg fyrirtæki sem hafa CSR í stefnu sinni. Lítil og meðalstór fyrirtæki 

setja CSR ekki í forgang, kannski vegna þess að þessi fyrirtæki hafa hvorki fjárhagslegt 

bolmagn né mannauð til að setja sér stefnu í CSR. (Meridian Group International, Inc., 2006) 

2.2 Gagnrýni á CSR 

Ekkert hugtak er undanskilið gagnrýni og á ekki heldur að vera það. Það er gagnrýni og 

sífelld endurskoðun hugtaka og kenninga sem gerir okkur það kleift að koma fram með nýjar 

kenningar og betri skilgreiningu á hugtökum.  

Van Oosterhout og Heugens (2008) segja að CSR eigi ekki heima sem fræðilegt hugtak í 

félags- og hugvísindum. Þeir telja það ekki nógu skýrt hvað CSR er, skilning vanti á tilefni 

þess og afleiðingum og að hugmyndin veiti ekki upplýsingar um hvað sé æskilegt eða til 

hvers sé ætlast af viðskiptasamfélaginu. (Van Oosterhout og Heugens, 2008) 

Milton Friedman (1970) hefur einna mest gagnrýnt hugtakið CSR. Hann segir að fyrirtæki séu 

gervi persónur (ímyndaðar persónur) og bera því eingöngu gervi ábyrgð (ímyndaða ábyrgð). 

Hann segir að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja hljóti því að eiga við stjórnendur fyrirtækja. 

Stjórnendur fyrirtækja bera ábyrgð gagnvart vinnuveitendum sínum, hluthöfum og eigendum 
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fyrirtækjanna og er það hlutverk þeirra að græða eins mikinn pening og hægt er ásamt því að 

stjórna fyrirtækinu innan ramma laga og siðferðis. Friedman segir enn fremur ef að 

stjórnendur fyrirtækja vilji sinna samfélagslegum skyldum sínum þá verði þeir að gera það í 

sínum eigin tíma og eyða sínum eigin peningum til þess en ekki tíma og peningum 

vinnuveitenda sinna. Þá er það samfélagsleg ábyrgð einstaklinga en ekki fyrirtækja. Á sama 

hátt geta hluthafar og eigendur fyrirtækja sinnt samfélagslegri ábyrgð með eigin fé og í eigin 

tíma. Ef fyrirtæki sinnir samfélagslegri ábyrgð sé það gert á ábyrgð stjórnenda og þá eru þeir 

ekki að uppfylla skyldur sínar gagnvart hluthöfum fyrirtækja. (Friedman, 1970) 

Thomas Mulligan (1986) gagnrýnir hugmyndafræði Friedman og segir að það sé ekkert því til 

fyrirstöðu að stjórnendur fyrirtækja og vinnuveitendur þeirra geti ekki unnið saman að því að 

marka stefnu fyrirtækisins í samfélagslegri ábyrgð og framfylgja henni. Fyrirtæki samanstandi 

af mörgum hagsmunaaðilum sem að vinna saman að rekstri þeirra og allir hagsmunaaðilar 

geta unnið saman að slíkri stefnu. Því starfi stjórnendur fyrirtækja í umboði hagsmunaaðila 

sinna ef samfélagslega ábyrgð er á dagskránni. (Mulligan, 1986) 

2.3 Löggjöf, viðmið og reglur 

Í Bretlandi var um tíu ára skeið starfandi CSR ráðherra, fyrst skipaður árið 2000 í stjórnartíð 

Verkamannaflokksins. Hlutverk hans var að efla CSR og ábyrga viðskiptahætti. Eftir að ný 

stjórn tók við völdum í Bretlandi hefur enginn CSR ráðherra verið. (Smith og Lenssen, 2009) 

(Pattberg, 2010) Þrátt fyrir að þetta málefni hafa verið ofarlega á dagskrá ríkistjórnar 

Bretlands hefur ekki verið sett nein bein löggjöf um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í 

Bretlandi né annarstaðar, og eru skiptar skoðanir á því hvort að rétt sé að setja lög um CSR. 

Rökin eru þau að ef að fyrirtæki þurfa að sinna samfélagslegri ábyrgð samkvæmt lögum þá 

myndu þau eingöngu gera það sem krafist væri af þeim lögum samkvæmt og ekkert umfram 

það. (Henriques, 2002) 

Það er mismunandi eftir löndum og menningarheimum hvaða málefni fyrirtæki meta 

mikilvæg og því hlýtur að vera erfitt að setja almenna, alþjóðlega, löggjöf um innleiðingu 

CSR í kjarnastefnu fyrirtækja. Til eru lög og reglur í heiminum ná yfir hin ýmsu málefni CSR 

eins og vinnulöggjöf, lög er varða mannréttindi, heilbrigðis- og öryggismál, 

upplýsingalöggjöf og margt fleira. Það virðist þó sem að vakning sé að verða í þessum málum 

og á síðasta áratug hafa verið settir staðlar og leiðbeiningar fyrir fyrirtæki um það hvernig þau 

geti innleitt CSR. Hér verða nokkur slík alþjóðleg viðmið útskýrð. 
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Guidelines for Multinational Enterprises. Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) 

gaf fyrst árið 1976 út viðmiðunarreglur fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki. Þessar reglur hafa verið 

uppfærðar fjórum sinnum, nú síðast árið 2011. (OECD) Reglurnar eru tillögur stjórnvalda til 

fjölþjóðlegra fyrirtækja og er tilgangur þeirra að tryggja að starfsemi fjölþjóðlegra fyrirtækja 

sé í samræmi við stefnu stjórnvalda í hverju landi og styrkja trúnað á milli fyrirtækja og þeirra 

samfélaga sem þau starfa í. Einnig til að stuðla að sjálfbærni og bættri erlendri fjárfestingu. 

(OECD, 2011) 

Áætlun 21 (e. Agenda 21) er framkvæmdaáætlun sem var gerð á Ríó-ráðstefnunni árið 1992 

og er ætlað að vera leiðarvísir fyrir ríkisstjórnir heimsins þar sem tekið er á félagslegum og 

efnahagslegum þáttum ásamt umhverfis- og auðlindastjórnun. Hún er í raun handbók fyrir ríki 

um alþjóðasamvinnu og að ná árangri í sjálfbærri þróun. Þessu áætlun er ekki bindandi en hún 

hefur pólitískt vægi. (Auður H. Ingólfsdóttir, 2003) (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi) 

Alþjóðlegur staðall um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Alþjóðlegu staðlasamtökin (ISO) 

hafa gefið út leiðbeinandi staðal um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, ISO 26000:2010. 

Staðlinum er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir öll fyrirtæki heims, stór og smá, í að innleiða 

samfélagslega ábyrgð. Staðalinn veitir ekki vottun og það er undir fyrirtækjum komið hvort 

þau noti hann. (ISO - International Organization for Standardization) Staðallinn endurspeglar 

alþjóðlegt samkomulag um hvað samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er og þeir þættir sem 

staðallinn tekur til eru stjórnunarhættir fyrirtækja, mannréttindi og minnihlutahópar, vinnumál 

og starfsumhverfi, umhverfismál, sanngjarnir viðskiptahættir, neytendamál og samfélagsleg 

þátttaka og þróun. (Guðrún Rögnvaldsdóttir, 2011) Útgáfa þessa staðals er líklega eitt stærsta 

skrefið í samræmingu hugtaksins hjá fyrirtækjum um allan heim. Ef fyrirtæki nota staðalinn 

þá er líklegt að þau séu að vinna að sama takmarki og að sýn þeirra á samfélagslega ábyrgð sé 

svipuð. Með notkun staðalsins gætu fyrirtæki einnig komið í veg fyrir þær raddir sem 

stundum heyrast um að þau noti hugtakið samfélagslega ábyrgð til að skreyta sig til að líta vel 

út á yfirborðinu.  

Hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna (e. UN Global Compact) er sáttmáli þar sem 

fyrirtæki skuldbinda sig til að uppfylla tíu grundvallarreglur hvað varðar mannréttindi, 

vinnuréttamál, umhverfismál og upprætingu spillingar. (Hanna Thorsteinsdottir) 

Global Reporting Initiatvie (GRI) eru samtök sem hafa þróað alþjóðlegan staðal um útgáfu 

og gerð sjálfbærni skýrslna (e. Sustainability Reports) og er staðallinn sá mest notaði í 

heiminum hjá þeim fyrirtækjum sem gefa út slíkar skýrslur. Staðalinn lýsir því hvernig gera 
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eigi skýrslurnar og hvað þær eigi að innihalda á sviði, umhverfis-, samfélags- og 

efnahagsmála. (Hanna Thorsteinsdottir) (GRI) 

2.4 Mælingar á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja 

Fyrirtæki sem fær góða umsögn um samfélagslega ábyrgð sína fær hrós fyrir. Sala þeirra og 

orðstír vex og veitt eru verðlaun til fyrirtækja sem standa sig vel á þessu sviði. (Márquez og 

Fombrun, 2005) Árlega gefur tímaritið Business Ethics út lista yfir þau 100 bestu fyrirtækja-

borgarana (e. Corporate Citizens). (Kuhn og Deetz, 2008) Ef fyrirtæki fær slæma umsögn 

getur það haft slæm áhrif á afkomu þess og framtíð. Þeir sem framkvæma CSR mælingar 

þurfa því að huga vel að því að útbúa mat sem er áreiðanlegt og forðast hlutdrægni. (Márquez 

og Fombrun, 2005) 

Á síðustu árum hefur krafan um mælingar á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja farið gríðarlega 

vaxandi. Þeim hefur fjölgað til muna sem bjóða uppá slíkar mælingar fyrir neytendur og 

fjárfesta og mæling á samfélagslegri ábyrgð er orðin það mikilvæg fyrir fyrirtæki að þau ráða 

til sín sérfræðinga til að fylgjast með samfélagslegri frammistöðu sinni. Flest þau fyrirtæki 

sem að bjóða uppá mælingar sérhæfa sig á ákveðnu sviði og skoða fyrirtæki út frá ákveðnu 

framleiðsluferli, þjónustugeira og stjórnunarháttum. Án sérhæfingar er erfitt að bera saman 

samfélagslega ábyrgð hjá mismunandi fyrirtækjum (Márquez og Fombrun, 2005). 

Mörg viðmið eru notuð til að meta CSR og má þar nefna vinnustaðinn, umhverfið, öryggi og 

áhrif vöru, mannréttindi, réttindi innfæddra, tengsl við samfélagið og fleira. Vístölur hafa 

verið búnar til sem að mæla samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og eru þær mismunandi á þann 

hátt að þær mæla aðeins lítinn hluta fyrirtækja í tilteknum atvinnugeira. Ein af fyrstu 

vísitölum um samfélagslega ábyrgð var Domini 400 sem var búin til í Norður-Ameríku. Í 

Evrópu eru þrjár helstu vísitölur samfélagslegrar ábyrgðar FTSE for Good, Ethibel ESI og 

Dow Jones Sustainability Index. (Márquez og Fombrun, 2005) (Eþikos a)  

3 CSR kenningar 

DesJardins (2003) fjallar um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í tengslum við viðskiptasiðfræði 

í bók sinni An Introduction to Business Ethics. Þar fjallar hann um þrjár megin kenningar 

CSR, klassísku kenninguna, kenninguna um sáttmála samfélagsins og 

hagsmunaaðilakenninguna. Fjallað verður um kenningarnar í þessum kafla en þær tvær 

síðastnefndu eru mest áberandi kenningar samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja í dag. 
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3.1 Klassíska kenningin 

Klassíska kenningin (e. the Classical Model) á rætur sínar að rekja til hins frjálsa markaðar. 

DesJardins (2003) telur þetta áhrifamestu CSR kenningu síðustu aldar en samkvæmt henni er 

það hlutverk stjórnenda fyrirtækja að hámarka hagnað fyrirtækis innan ramma laganna. (bls. 

42) Það eru margir sem að aðhyllast þessa kenningu og hennar helsti talsmaður var 

hagfræðingurinn Milton Friedman. (Ghillyer, 2010, bls. 79)  

DesJardins (2003) segir jafnframt að á siðferðilegum grundvelli geti þessi hagfræðikenning 

höfðað til tveggja ólíkra venja siðfræðinnar, nytjahyggju og rétt einstaklings til frelsis og 

eigna. Það er því siðferðileg ábyrgð stjórnenda að leitast við að hámarka hagnað samkvæmt 

klassísku kenningunni og er varið bæði á grundvelli nytjahyggju og einstaklingshyggju. 

Fyrirtæki eiga að vera laus við reglugerðir yfirvalda og afskiptasemi til að markaðurinn geti 

verið skilvirkur. (bls. 45) 

Klassíska kenningin – siðferðilegt lágmark. Fræðilega séð er klassíska kenningin aðlaðandi 

hugmynd og fáguð kenning sem að skírskotar til jafn mikilvægra siðfræðilegra þátta og 

nytjahyggju, frelsis og einkaeigna. Kenningin er þó háð takmörkunum sem jafnvel hörðustu 

talsmenn hennar viðurkenna. Sú kenning að það sé samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja að 

hámarka hagnað sinn er bundin þeim skilyrðum að það sé gert innan ramma laganna og án 

blekkinga eða svika. Leiðin að því að hámarkað hagnað er þannig skorðuð við þá skyldu að 

halda sig ekki einungis innan ramma laganna heldur einnig innan lágmarksramma 

siðfræðinnar Þarna er átt við að valda engum skaða, koma í veg fyrir skaða og að gera gott. 

Það er sterkt í fólki að valda engum skaða en því ber engin skylda til að koma í veg fyrir 

skaða eða að gera gott. Þegar þessu lágmarki er náð þá opnast dyrnar að því að hámarka 

hagnað. Svo samkvæmt siðferðilegu lágmarki (e. the Moral Minimum) þá er klassíska 

kenningin fullgild svo framarlega sem að viðskiptamenn passa sig á því að valda ekki skaða. 

(DesJardins, 2003, bls. 53) 

3.2 Kenningin um sáttmála samfélagsins 

Kenningin um sáttmála samfélagsins (e. shareholder theory) á sér langa sögu á meðal 

siðfræðilegra og pólitískra kenninga og fjallar um að skyldur einstaklinga eiga rætur sínar að 

rekja til ímyndaðs samnings á milli allra meðlima samfélags. (DesJardins, 2003, bls. 55)  

Hér áður fyrr var áhersla þessarar kenningar á efnahag og þá var talið að hagvöxtur myndi 

skila sér í betri lífsgæðum. En þegar fyrirtæki fóru að vaxa mikið og eflast upp úr 1960 kom í 

ljós að betri lífgæði fylgdu þeim vexti ekki. Þvert á móti hækkaði kostnaður, laun hækkuðu 
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ekki í takt við þensluna og mikið var um fjöldauppsagnir til að mæta auknum kostnaði. Í dag 

segir kenningin um sáttmála samfélagsins að þar sem fyrirtæki þurfa á samfélaginu að halda 

til að starfa og halda áfram að vaxa þá ber þeim skylda til að mæta kröfum samfélagsins í 

heild en ekki bara ákveðins hóps neytenda. Fyrirtæki ber skyldur til samfélagsins umfram 

væntingar hluthafa þeirra. (Ghillyer, 2010, bls. 81) 

3.3 Hagsmunaaðilakenningin 

Hagsmunaaðilakenningin (e. stakeholder theory) viðurkennir að hver og ein ákvörðun sem 

fyrirtæki tekur hefur áhrif á fjölda fólks. Sumir hagnast vegna ákvarðanna fyrirtækja en aðrir 

bera kostnað af þeim. Það er mikil ábyrgð sem er lögð á stjórnendur fyrirtækja að ákveða 

hvaða hagsmunaaðilar verða fyrir áhrifum af hverri og einni ákvörðun fyrirtækis. (DesJardins, 

2003, bls. 57) Því er haldið fram að ef fyrirtæki viðurkenna alla hagsmunaaðila sína en ekki 

bara hluthafana þá hafa þau betri yfirsýn til lengri tíma litið. (Ghillyer, 2010, bls. 81) 

Archie B. Carroll (1991) segir að hagsmunaaðilar eru þeir sem eiga hagsmuna að gæta, geta 

gert tilkall til og eru áhugasamir um starfsemi og ákvarðanatöku fyrirtækis. Hjá hverju 

fyrirtæki fyrir sig getur verið um marga hagsmunaaðila að ræða og má þar nefna hluthafa, 

neytendur, starfsfólk, birgðasala, samfélag og aðgerðarsinna. Það er viðfangsefni stjórnenda 

að skera úr um hvaða hagsmunaaðila þarf að taka tillit til í ákvörðunarferli fyrirtækis. 

(Carroll, 1991)  

3.4 Aðrar kenningar 

Corporate Citizenship. Sagt er að fyrirtæki séu góðir borgarar þegar þau leggja eitthvað af 

mörkum til samfélagsins og starfa að mannúðarmálum. Þessi kenning tengist þannig 

mannúðarlegri ábyrgð fyrirtækja. (Melè, 2008) 

Corporate Social Performance. Samkvæmt þessari kenningu bera fyrirtæki ábyrgð, umfram 

efnahagslega og lagalega ábyrgð, á félagslegum vandamálum sem fyrirtæki valda eða eru 

tilkomin af öðrum orsökum. Til að fyrirtæki bæti samfélagslega frammistöðu sína þurfa þau 

að haga sér á þann hátt að þau valdi ekki skaða og að hegðun þeirra sé hagstæð fyrir 

samfélagið og fólkið í samfélaginu. (Melè, 2008) 

4 Fjórskipting CSR og pýramídi Carroll 

Archie B. Carroll setti fram fjórskiptingu sína á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja í grein sem 

hann skrifaði árið 1979. Hans fjögur svið CSR eru efnahagsleg ábyrgð, lagaleg ábyrgð, 
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siðferðileg ábyrgð og valkvæð ábyrgð og telur hann að þessir flokkar endurspegli hinar ýmsu 

samfélagslegu skyldur sem ætlast er til af fyrirtækjum. (Carroll, 1979)  

4.1 CSR pýramídi Carroll 

Árið 1991 setti Carroll fram CSR pýramída sem að sýnir fjórskiptingu samfélagslegrar 

ábyrgðar fyrirtækja. Hann er með hin sömu fjögur svið og hann setti fram árið 1979 nema 

valkvæða ábyrgðin heitir núna mannúðarleg ábyrgð. (Carroll, 1991)  

Efnahagsleg ábyrgð (e. Economic responsibilities). Upphaflega voru fyrirtæki hugsuð sem 

efnahagslegar einingar til að veita vörur og þjónustu. Hagnaðarmarkmið fyrirtækja urðu síðar 

hvatning frumkvöðlastarfsemi. Það er liður í efnahagslegri ábyrgð að fyrirtæki sinni 

grunnskyldum sínum með því að framleiða vörur og þjónustu, hámarka hagnað sinn og halda 

sterkri samkeppnisstöðu. (Carroll, 1991) 

Lagaleg ábyrgð (e. Legal responsibilities). Í leið sinni að því að hámarka hagnað þurfa 

fyrirtæki að starfa samkvæmt þeim lögum og reglum sem gilda í því umhverfis sem þau starfa 

í. Fyrirtæki eiga að ná efnahagslegum markmiðum sínum innan ramma laganna og vera 

löghlýðnir borgarar. (Carroll, 1991) 

Siðferðileg ábyrgð (e. Ethical responsibilities) fjallar um þær athafnir og iðju sem ætlast er til 

af meðlimum samfélagsins, eða eru óæskilegar, þó að þær séu ekki bundnar í lög. Fjallar um 

það sem hagsmunaaðilum þykir sanngjarnt, réttlátt eða í samræmi við siðferðileg réttindi 

þeirra. Siðferðileg ábyrgð er nátengd lagalegri ábyrgð á þann hátt að hún er sífellt að þrýsta á 

lagalegu ábyrgðina að víkka sjóndeildarhringinn og stækka og á meðan að þrýsta á 

viðskiptafólk að gera meira en krafist er samkvæmt lögum. (Carroll, 1991) 

Valkvæð eða mannúðarleg ábyrgð (e. Discretionary or Philanthropic responsibilites). 

Fyrirtæki á að vera góður samfélagsþegn með því að taka virkan þátt í athöfnum og 

verkefnum sem stuðla að mannlegri velferð og viðskiptavild. Sumum fyrirtækjum finnst þau 

vera samfélagslega ábyrg ef að þau eru góðir samfélagsþegnar. Munurinn á mannúðlegri 

ábyrgð og siðferðilegri ábyrgð er sá að ekki er búist við því fyrrnefnda í siðferðilegum 

skilningi. Samfélög vilja að fyrirtæki leggi til pening, aðstöðu og tíma starfsmanna til 

mannúðarmála en þau líta ekki það sem svo að fyrirtæki séu siðlaus ef að þau gera það ekki. 

Önnur ástæða fyrir því að vert er að taka fram muninn á mannúðar og siðferði ábyrgð er sú að 

Mannúðarmál eru mjög viðeigandi og mikils metin en í raun eru þau ekki eins mikilvæg og 

hin þrjú svið samfélagslegrar ábyrgðar. (Carroll, 1991) 
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Efnahagsleg ábyrgð er neðst í pýramídanum og er undirstaða alls hins. Lagaleg ábyrgð kemur 

næst. Í leið sinni að hámörkun hagnaðar þurfa fyrirtæki að hlíta lögum og reglum. (Carroll, 

1991) Klassíska kenningin tengist þessum grunni pýramídans, fyrirtæki eiga að hámarka 

hagnað sinn innan ramma laganna. Viðbótin við klassísku kenninguna, siðferðilegt lágmark, 

fellur þó ekki hér undir því með siðferðilegu lágmarki er búið að taka tillit til siðferðilegar 

ábyrgða í pýramídanum. 

Kenningin um sáttmála samfélagsins, hagsmunaaðilakenningin og Corporate Social 

Performance ásamt siðferðilegu lágmarki klassísku kenningarinnar styðja við þriðja svið 

pýramídann, siðferðilega ábyrgð. Fyrirtæki bera ábyrgð umfram efnahagslega og lagalega 

ábyrgð, þeim ber að taka tillit til allra hagsmunaaðila sinna og að mæta kröfum samfélagsins. 

Kenningin um Corporate Citizenship styður svo við síðasta svið pýramídans, mannúðarlega 

ábyrgð. Fyrirtæki á að vera góður samfélagsþegn með því að starfa að mannúðarmálum og 

gefa þannig til baka til samfélagsins.  

Mynd 1: CSR pýramídi Carroll 

 

(Carroll, 1991) 

Raunvísindalegar rannsóknir á fjórskiptingu CSR sem gerð var af Aupperele, Hatfield og 

Carroll staðfesti hin fjögur svið samfélagslegrar ábyrgðar og mikilvægi þeirra í þeirri röð sem 
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Carroll setti fram. Þessar rannsóknir voru gerðar árin 1983 og 1985 á meðal 241 stjórnanda 

fyrirtækja í Bandaríkjunum á Forbes 500 listanum. Pinkston og Carroll gerðu síðar svipaða 

könnun árið 1994 hjá 591 bandarísku dótturfélagi fjölþjóðlegra efnafyrirtækja (e. chemical 

companies) með höfuðstöðvar á Englandi, í Frakklandi, Þýskalandi, Japan, Svíþjóð, Sviss og 

Bandaríkjunum. Niðurstöður könnunarinnar staðfestu enn á ný fjórskiptingu samfélagslegrar 

ábyrgðar. Enn fremur kom í ljós að í Þýskalandi og í Svíþjóð kom lagaleg ábyrgð fyrst, á 

undan efnahagslegri ábyrgð sem kom númer tvö, þá kom siðferðileg ábyrgð og að lokum 

mannúðarleg ábyrgð. Fleiri kannanir, sem hafa verið gerðar, benda til þess að menning sé 

mikilvægur þáttur þegar kemur að skilgreiningu og mikilvægi sviða samfélagslegrar ábyrgðar. 

(Visser, 2006)  

Þessar kannanir gefa það í skyn að fjórskipting Carroll á samfélaglegri ábyrgð fyrirtækja sé 

nokkuð rétt en að áherslur á hin fjögur svið séu mismunandi eftir löndum og 

menningarheimum. Þegar pýramídinn er notaður í alþjóðlegu samhengi vill Carroll 

skilningurinn á efnahagslegri ábyrgð sé að gera það sem alþjóðlegur kapítalismi krefst, 

lagaleg ábyrgð er að gera það sem alþjóðlegir hagsmunaaðilar krefjast, efnahagsleg ábyrgð er 

að gera það sem hagsmunaaðilar vænast og mannúðarleg ábyrgð er að gera það sem 

alþjóðlegir hagsmunaaðilar óska. 

4.2 Gagnrýni á CSR pýramída Carroll 

Visser (2006) gagnrýnir CSR pýramída Carroll og bendir á takmörkun hans. CSR pýramídi 

Carroll er næstum eingöngu byggður á amerískum rannsóknum svo að þær spurningar vakna 

um hvort að hann eigi einnig við í öðrum menningar- og heimshlutum. (Visser, 2008) Aðrir 

menningarheimar geti haft aðrar áherslur og skilgreiningu á hverju sviði pýramídans. (Visser, 

2006) 

Visser segir pýramídann vera of einfaldan, að hann nái ekki að fanga margbreytileikan í 

framkvæmd samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja og að Carroll útskýri ekki hvernig eigi að 

bregðast við ef tvö svið pýramídans, eða fleiri, stangast á.  

Hann segir það einnig vera mestu mistök Carroll að taka ekki tillit til umhverfisstjórnunar (e. 

environmental management) og sjálfbærni í rekstri (e. corporate sustainability) vegna þeirrar 

áberandi stefnu fyrirtækja í innleiðingu samfélags-, efnahags- og umhverfislegra sjónarmiða í 

dag. (Visser, 2006) 
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4.3 CSR pýramídi í þróunarríkjum 

Þó að CSR pýramídinn sé ekki eins í öllum heimshlutum hins vestræna heims þá er 

uppbygging hans og mikilvægi sviðanna allt annað þegar kemur að þróunarríkjum heimsins.  

Visser (2008) telur að nota megi CSR pýramída Carroll til að lýsa CSR í þróunarríkjum en að 

skipting og mikilvægi sviðanna innan pýramídans séu ólík því sem Carroll setti fram. Í 

þróunarríkjum er efnahagsleg ábyrgð mikilvægust, eins og áður, en næst á eftir henni kemur 

mannúðarleg ábyrgð, þá lagaleg ábyrgð og að lokum siðferðileg ábyrgð. (Visser, 2008) 

Efnahagsleg ábyrgð fyrirtækja í þróunarríkjum er mjög mikils metin af ríkisstjórnum þar og 

samfélaginu þar sem oft er skortur á erlendri fjárfestingu, fátækt er mikil og mikið er um 

atvinnuleysi. CSR í þróunarríkjum leggur áherslu á efnahagslegan margfaldara (e. economic 

multipliers) eins og getu til að búa til fjárfestingar, framleiðslu á öruggum vörum og þjónustu, 

sköpun starfa, fjárfestingu í mannauði, staðbundnum tengslum fyrirtækja, útbreiðslu 

alþjóðlegra viðskiptastaðla ásamt fleiru. Vegna þessa gefa þau fyrirtæki sem starfa í 

þróunarríkjunum út skýrslu sem að tiltekur efnahagslega ábyrgð þeirra. (Visser, 2008) 

Mannúðarleg ábyrgð í þróunarríkjunum á rætur sínar að rekja til sterkra hefða innfæddra. 

Mannúðarmál eru oft rótgróin í menningu þróunarríkja og eru samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

og mannúðarmál oft lögð að jöfnu. Félagshagfræðileg þörf er svo mikil í þeim vanþróuðu 

samfélögum sem fyrirtæki starfa í að vænst er mannúðarlegrar ábyrgðar af fyrirtækjum. 

Fyrirtæki gera sér einnig grein fyrir því að þau geta ekki starfað í brostnum samfélögum og er 

því litið á mannúðarmál sem bestu leiðina til að bæta samfélagið sem það starfar í. 

Mannúðarmál eru líka annað og meira en bara góðgerðarmál. (Visser, 2008) 

Lagaleg ábyrgð hefur lægri forgang í þróunarríkjum heldur en í þróuðum ríkjum. Innviði 

laganna eru oft mjög vanþróuð og það er skortur á sjálfstæði, bolmagn og skilvirkni í 

stjórnun. Það er einnig skortur á löggjöf hvað varðar mannréttindi og önnur atriði viðkomandi 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. (Visser, 2008) 

Siðferðileg ábyrgð hefur minnst gildi af fjórum sviðum CSR í þróunarríkjum. Það heyrir til 

undantekninga að ríkin tileinki sér góða stjórnunarhætti og þróunarríkin eru ofarlega á lista 

yfir mest spilltu ríki heims. (Visser, 2008)  

Hér að neðan má líta CSR pýramídann eins og hann lítur út í þróunarríkjum. Það er staðreynd 

að lagaleg og siðferðileg ábyrgð nýtur ekki forgangs þar og ætti því að leggja mesta áherslu á 
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að bæta siðferðilega ábyrgð og að innleiða góða stjórnunarhætti þar sem þau atriði er lykillinn 

að hagþróun, löggjöf og frjálsum aðgerðum. (Visser, 2008) 

Mynd 2: CSR pýramídi fyrir þróunarríki 

 

(Visser, 2008) 

5 CSR í mismunandi menningarheimum 

Skilgreining á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja er verulega mismunandi á milli landa (Crane, 

Matten og Spence, 2008) og nokkrar rannsóknir hafa sýnt að menning getur haft mikil áhrif á 

hvaða málefni samfélagslegrar ábyrgðar njóta forgangs. (Visser, 2008) Fyrirtæki sem að ætla 

að innleiða hjá sér stefnu í samfélagslegri ábyrgð þurfa að taka tillit til félagslegra og 

menningarlegra þátta ásamt því að huga að þeirri samfélaglegu þörf og þeim vandamálum 

sem eru í því landi sem þau starfa í. Þetta á einnig við um fyrirtæki sem starfa á 

alþjóðavettvangi. Sem dæmi má nefna að í Afríku eru það atriði eins og efling svartra og 

barátta gegn alnæmi, í Bandaríkjunum er CSR oft tengd við góðgerðarmál og þar er ætlast til 

þess að stór fyrirtæki taki að sér hlutverk leiðtoga í samfélaginu. Í Hollandi er litið á CSR sem 

starfsemi umfram það sem lögin kveða á um, frjáls félagasamtök og stéttarfélög hafa meiri 

áhrif í Brasilíu en í Kína og í Brasilíu hlíta fyrirtæki lögum betur i rekstri sínum. (Cramer, 

2006) 
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Pólitískar og félagslegar aðstæður segja mikið til um hvers er vænst af fyrirtækjum í tengslum 

við samfélaglega ábyrgð þeirra, sérstaklega hjá vestrænum fyrirtækjum. Þannig ákvarðast 

merking á CSR í hverju landi af félagslegri forgangsröðun ásamt pólitík og menningu. 

(Cramer, 2006) Alþjóðlegt regluverk er viðkvæmt og ófullkomið. Alþjóðavæðing hefur leitt 

til þess að fyrirtæki taka meiri þátt í málefnum tengdum CSR á borð við mannréttindi, 

heilbrigðisþjónustu, baráttu við eyðni og vannæringu og þau setja sér regluverk til að bæta 

upp það sem vantar í alþjóðlegt stjórnskipulag. Fyrirtæki bera því pólitíska ábyrgð á að taka 

þátt í að bæta og þróa alþjóðlegt stjórnskipulag og setja staðla fyrir alþjóðlega 

viðskiptahegðun. (Scherer og Palazzo, 2008) 

Hér á eftir er samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja skoðuð sérstaklega í þróuðum ríkjum annars 

vegar og í þróunarríkjum hins vegar. 

5.1 CSR í þróuðum ríkjum 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er í grundvallaratriðum hugmynd sem komin er frá 

Bandaríkjunum. Þar kom hugtakið fyrst fram og þar hefur mest hefur verið skrifað um það. 

Þau málefni sem bandarískt samfélag glímir við hefur því verið kjarninn í samfélagslegri 

ábyrgð fyrirtæka eins, og menntun, heilbrigðismál og fjárfesting í samfélaginu. Góðgerðarmál 

eru ofarlega á dagskrá í Bandaríkjunum og það sem bandarísk fyrirtæki leggja af mörkum til 

samfélagsins er tíu sinnum meira en til að mynda bresk fyrirtæki gera. Bandarísk fyrirtæki 

nota heimasíður sínar til að stæra sig af því hvað þau leggja af mörkum til samfélagsins, eins 

og að veita heilbrigðisþjónustu og að berjast gegn loftslagsbreytingum. Þetta eru nýlega farið 

að sjást á heimasíðum evrópskra fyrirtækja þar sem þessi málefni hafa hingað til verið talin til 

verkefna ríkisstjórna. Mörg málefni samfélaglegrar ábyrgðar verið skráð í lögum og reglum í 

Evrópu en svo hefur það ekki verið í Bandaríkjunum. (Crane o.fl., 2008) 

Í Evrópu eru fjölþjóðleg fyrirtæki leiðandi í samfélagslegri ábyrgð en ekki innlend fyrirtæki. 

Það má búast við að það verði alltaf áherslu munur á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja í 

Bandaríkjunum og í Evrópu. Heimshlutarnir sjá ýmist málefni ekki sömu augum eins og 

hnattræna hlýnun jarðar, veitingu ódýrra lyfja til þróunarríkja og notkun erfðabreyttra lífvera í 

matvælum. (Crane o.fl., 2008) 

Samfélagsmál hafa einnig verið talin verkefni stjórnvalda í þróuðum ríkjum Asíu og í 

Eyjaálfu. Lönd eins og Japan, Suður-Kórea og Taívan eru talin mjög lík Evrópu þegar kemur 

að stofnanasamhengi. Sá munur er þó á að í mörgum Evrópulöndum er samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja sérstaklega beint að verndum náttúrunnar á meðan CSR í þróuðum ríkjum Asíu 
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fjallar meira um stjórnarhætti fyrirtækja og gagnsæi. Málefni samfélagslegar ábyrgðar eins 

æviráðning, bætur, samfélags- og heilbrigðisþjónusta eru ekki hluti af sjálfviljugri stefnu 

fyrirtækja þar líkt, og í Evrópu, heldur til að mæta regluverki og löggjöf viðskiptalífsins. 

Fjölþjóðleg fyrirtæki, með höfuðstöðvar í löndum þar sem samfélagsþjónusta hefur verið á 

valdi stjórnvalda, þurfa að bæta stefnu sína í samfélagslegri ábyrgð í útibúum sínum í þeim 

löndum þar sem er lélegt stjórnskipulag og lítið um samfélagsþjónustu frá hinu opinbera. 

(Crane o.fl., 2008) 

5.2 CSR í þróunarríkjum 

Hugtakið þróunarríki vísar aðallega til landa í Afríku, Asíu og Rómönsku Ameríku og 

samkvæmt skilgreiningu er átt við ríki sem eru talin vera tæknilega vanþróuð, eru með litla 

þjóðarframleiðslu á hvern íbúa, hafa slæmar samgöngur og búa við fjármagns- og orkuskort. 

(Sveinn Eggertsson, 2002) Samfélagsleg ábyrgð í þróunarríkjum hefur ýmis önnur sérkenni 

heldur en CSR í þróuðum ríkjum og er því rétt að líta hana öðrum augum. (Visser, 2008) 

Í þróunarríkjum eru viðmið, eins og löggjöf, staðlar og skýrslur, tengd ákveðnum málefnum á 

borð við alnæmi, Fair Trade og aðfangakeðjunni eða ákveðnum atvinnugeirum eins og 

landbúnaði, vefnaði eða námuvinnslu. Stór innlend fyrirtæki og fjölþjóðleg fyrirtæki sem 

sækjast eftir alþjóðlegum stöðlum og/eða framleiða viðurkennd alþjóðleg vörumerki hafa 

formlega stefnu í samfélagslegri ábyrgð. Samfélagslega ábyrg fyrirtæki í þróunarríkjum 

fjárfesta í samfélaginu, veita mannúðaraðstoð, gefa til góðgerðarmála og stuðla þannig að 

menntun, heilbrigði, íþróttum, þróun, umhverfismálum og annarri samfélagsþjónustu. 

Efnahagsleg framlög fyrirtækja í þróunarríkjum eru áhrifaríkasta og mikilvægasta leið 

fyrirtækja til að hafa félagsleg áhrif, til að mynda í gegnum fjárfestingar, atvinnusköpun, 

skatta og tækniþekkingu. Fyrirtæki taka þátt í því að veita samfélagsþjónustu sem er á ábyrgð 

stjórnvalda í þróuðum ríkjum. (Visser, 2007) 

Málefni samfélagslegrar ábyrgðar eru oft önnur í þróunarríkjum og má þar nefna málefni á 

borð við alnæmi, bætt vinnuskilyrði, grunnsamfélagsþjónusta og útrýming fátæktar. Oft þurfa 

fyrirtæki að velja eitt málefni umfram annað. Til að mynda þarf annað hvort að fjölga störfum 

eða bæta aðbúnað vinnuafls, velja þarf þróun á kostnað umhverfisins o.s.frv. Samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja í þróunarríkjum er einnig oft á tíðum nátengd gildum og trúarlegum 

hugmyndum í þróunarríkjum eins og húmanisma í Suður-Afríku (ubuntu) og samstillu 

samfélagi í Kína (xiaokang). (Visser, 2007) 
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Þróunarríki eru tákn hratt vaxandi hagkerfa og eru þar af leiðandi ábatasamur markaður fyrir 

fyrirtæki. Þar hafa samfélags- og umhverfisvandamál hvað mest áhrif á fólkið og líklegast er 

að hnattvæðing, hagvöxtur, fjárfestingar og starfsemi fyrirtækja hafi hvað mest samfélagsleg 

og umhverfisleg áhrif, bæði jákvæð og neikvæð, í þróunarríkjunum. (Visser, 2008) 

Visser (2008) hefur bent á tíu drifkrafta á bak við samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í 

þróunarríkjum ólíkt þeim fimm sem Keefer nefnir sem drifkraft á bak við CSR. Drifkraftar 

samfélagslegrar ábyrgðar í þróunarríkjum eru menningarhefð, pólitískar umbætur, félags- og 

efnahagsleg forgangsröðun, galli í stjórnskipulagi, viðbrögð við krísum, markaðsaðgangur, 

alþjóðleg stöðlun, frumkvæði í fjárfestingum, aðgerðarstefna hagsmunaaðila og 

aðfangakeðjan. 

6 CSR í heiminum 

6.1 Afríka 

Afríka er önnur stærsta heimsálfan og sú næst fjölmennasta, þar búa um það bil einn 

milljarður manna í 54 ríkjum. (Afríka ævintýraferðir) Afríka samanstendur af tveimur mjög 

ólíkum svæðum. Norður-Afríku, norður af Sahara eyðimörkinni, þar sem yfirgnæfandi 

meirihluti eru múslímar og er það svæði kallað Mið-Austur og Norður-Afríka eða MENA (e. 

Middle East and North Africa) og Suður-Afríku eða SSA sem eru Afríkuríkin sunnan við 

Sahara eyðimörkina (e. Sub-Saharan Africa). (Klins, Van Niekerk og Smit, 2010)  

Öll 54 ríki Afríku teljast til þróunarríkja eða nýmarkaðslanda samkvæmt 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011) Í Afríku er mesta fátækt af 

öllum heimsálfunum og næstum helmingur af 81 fátækustu ríkjum heims er í Afríku 

samkvæmt Alþjóðaframfarastofnuninni. (Visser, 2006) Aðeins 60% barna í Afríku ljúka 

grunnskóla, 5% af fullorðnum íbúum Afríku eru HIV smitaðir og mannfjölgun í dreif- og 

þéttbýli er sú mesta í heiminum. (Klins o.fl., 2010)  

6.1.1 CSR í Afríku 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er frekar nýtt hugtak í Afríku og byggir að mestu á verkefnum 

er varða efnahag, samfélag og þróun á sviði sjálfbærni. (Klins o.fl., 2010)  

Það sem hefur áhrif á skilgreiningu CSR í Afríku er, meðal annars, þau menningarsambönd 

sem að þar ríkja. Samfélagshugtök lýsa sér í eftirfarandi hugtökum innfæddra. Harambee 

felur í sér og endurspeglar þá ævafornu hefð að aðstoða náungann, samstarf, félagslega 
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ábyrgð og sjálfbærni samfélaga. Tsekada felur það í sér að haga sér eins og réttlát manneskja, 

uppfylla skyldur samfélagsins. Ubuntu í suðurhluta Afríku endurspeglar það að allar persónur 

eru háðar annarri og geta aðeins starfað með öðru fólki. Zekat merkir góðgerðarstarf eða 

ölmusa til fatlaðra. (Klins o.fl., 2010) 

Í fyrirtækjum í Afríku er mikið um pólitíska spillingu, eyðileggingu umhverfis og misnotkun 

vinnuafls en fyrirtæki þar hafa einnig margt gott fram að færa með fjárfestingu sinni, 

atvinnusköpun og þekkingarmiðlun. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja í Afríku er oftast tengt 

við meðalstór eða stór fyrirtæki með erlenda fjárfesta. Flestir eru sammála um að einkageirinn 

sé best til þess fallinn að bæta félagslegar, efnahagslegar og umhverfislegar aðstæður í Afríku 

og getur CSR skipt sköpum í þeim viðfangsefnum. (Visser, 2006) CSR er þó yfirleitt ekki 

tengd kjarnastarfsemi fyrirtækjanna heldur er hún notuð til að skapa jákvæða ímynd þeirra 

ásamt því að betrumbæta heilsugæslu, menntun og starfsþjálfun og til að koma í veg fyrir 

barnaþrælkun. (Klins o.fl., 2010) CSR er sérstaklega stór þáttur hjá námufyrirtækjum og olíu 

og gas fyrirtækjum vegna mikilla félagslegra og umhverfislegra áhrifa (Meridian Group 

International, Inc., 2006) 

MENA svæðið. Þó að mörg fyrirtæki í arabaheiminum séu lengra á veg komin en önnur þá er 

ekki enn litið á CSR sem hluta af kjarnastarfsemi fyrirtækja heldur jaðarverkefni. 

Mannúðarmál eru efsta á baugi hvað varðar samfélagsmál en samfélagið býst ekki við því að 

fyrirtækin beri samfélaglega ábyrgð og ekki er mikið um þrýsting frá grasrótarsamtökum. 

Mikilvægt er að skapa störf og tækifæri fyrir ungt fólk í arabaheiminum til að stuðla að 

sjálfbærni á svæðinu. (Klins o.fl., 2010) 

SSA svæðið. Staðan er svipuð á SSA svæðinu en það er þó einhver munur þar á. Í Suður-

Afríku er nýlendustefna og aðskilnaðarstefna að verða að stór þáttur í samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja drifin áfram af ríkisstjórninni. Í Namibíu er að finna svipaða þróun þar sem 

fyrirtæki sem efla hag minnihlutahópa hafa forgang. (Klins o.fl., 2010) Stór fyrirtæki í Suður-

Afríku eru sífellt meira að tileinka sér CSR og skilar það sér til annarra ríkja SSA. (Meridian 

Group International, Inc., 2006) Menntun, þjálfun, heilsa, umhverfið, íþróttir, útrýming 

fátæktar og félagsleg aðstoð eru forgangsmálefni SAA. (Klins o.fl., 2010) 

Áherslumál samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja í Afríku ættu að varða uppbyggingu, 

útrýmingu fátæktar, minnkun ójafnaðar á milli ríkra og fátækra, heilsugæslu, menntun og 

stöðvun útbreiðslu alnæmis. Alnæmi er orðinn það mikill vandi í Afríku að alþjóðleg fyrirtæki 

líta á það sem skilyrði fyrir áframhaldandi vexti sínum að vera með fræðslu um málið og er 
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áherslan lögð á fyrirbyggjandi fræðslu og ráðgjöf. (Meridian Group International, Inc., 2006) 

Efling menntunar og fagkunnáttu í Afríku er liður í að efla efnahagslegan vöxt og að draga úr 

fátækt. (Klins o.fl., 2010) 

Til að geta myndað sér skýra stefnu í samfélagslegri ábyrgð þurfa fyrirtæki í Afríku hæfni í 

verkefnastjórnun, skuldbindingu og þátttöku starfsmanna, þátttöku hagsmunaaðila og 

skuldbindingu stjórnenda. Einnig er aðkoma stjórnvalda, með reglum og lagasetningu, 

mikilvæg en í dag er hún í sumum tilfellum talin vera hindrun þar sem lög og reglur eru 

hamlandi. (Klins o.fl., 2010) 

6.1.2 Löggjöf, viðmið og reglur í Afríku 

Löggjöf í Afríku er af skornum skammti og neytendasamtök eru léleg. Alþjóðlegar 

fjármögnunarstofnanir, eins og the World Bank, fara fram á að stór þróunarverkefni í Afríku 

hlíti löggjöf og kröfum en það skilar sér þó ekki til birgðasala og annarra alþjóðlegra 

fyrirtækja í álfunni. (Klins o.fl., 2010) 

MENA svæðið er á mörgum sviðum komið lengra í innleiðingu löggjafar um CSR og er 

stefna þeirra svæðisbundin, skipulögð og stefnumiðuð. Stjórnvöld eru farin að sjá að CSR 

getur verulega og á jákvæðan hátt stuðlað að samkeppnishæfni, laðað að fjárfesta og 

hámarkað verðmætasköpun. Í mörgum löndum MENA eru stjórnvöld farin að stunda viðskipti 

til að ávinna sér umhverfisleg og félagsleg markmið í gegnum samstarfsverkefni opinberra 

aðila og einkaaðila, PPP (e. public-private partnership) (Klins o.fl., 2010) 

Á SSA svæðinu eru engar almennar reglur eða lög um CSR fyrir utan Broad-Based Black 

Economic Empowerment lögin í Suður-Afríku. Sjónarmið CSR er þó að finna í lögum um 

hagþróun, umhverfismál, vinnuafl, heilsu- og öryggismál, gagnsæi og fleiri tengd málefni. 

Afríkusambandið hefur lítið beitt sér í málefnum CSR en þó með ný stofnuðu EU-Africa 

Business Forum eru CSR málefni á borð við að upprætingu spillingar og góða stjórnun farin 

að líta dagsins ljós. (Klins o.fl., 2010)  

Árið 1994 var fyrsta King skýrslan um stjórnunarhætti fyrirtækja gefin út. Var hún fyrsta 

viðmið i heiminum um stjórnunarhætti sem fjallaði um hagsmunaaðila og lagði áherslu á 

ábyrgð fyrirtækja umfram hagsmuni hluthafanna. (Meridian Group International, Inc., 2006) 

(Visser, 2006). Árið 2002 kom út önnur skýrsla, King II (Africa), en hún innihélt kafla um 

samþættingu skýrslugerðar um sjálfbærni sem að næði yfir stefnu og framkvæmd fyrirtækja í 

félagsmálum, siðferði, öryggismálum og heilbrigðis- og umhverfisstjórnun. (Visser, 2006) 
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Árið 2009 var síðan þriðja skýrslan gefin út, King III og við gerð hennar var sett á stofn 

undirnefnd um siðamál sem á að ráðleggja um góða starfshætti, stjórnun og siðferði. (Africa) 

Þó að það sé valkvætt fyrir fyrirtæki að innleiða King viðmiðið þá hefur verðbréfamarkaður 

Jóhannesarborgar gert þá kröfu að fyrirtæki sem eru skráð þar verða að hafa innleitt hjá sér 

King II viðmiðið og kannanir sýna að næstum 60% af 200 efstu fyrirtækjum 

verðbréfamarkaðarins hafi innleitt viðmiðið að fullu. (Meridian Group International, Inc., 

2006) (Visser, 2006)  

6.1.3 CSR pýramídi Afríku 

Eins og fram hefur komið teljast öll ríki Afríku til þróunarríkja og má því segja að CSR 

pýramídi Afríku líti út eins og CSR pýramídi í þróunarríkjum sem fjallað er um í kafla 4.3.  

Áherslan er mest á efnahagsleg ábyrgð, þar næst kemur mannúðarleg ábyrgð þá lagaleg 

ábyrgð og að lokum siðferðileg ábyrgð. Mikið atvinnuleysi er í mörgum ríkjum Afríku, fátækt 

er algeng og erlendar skuldir eru sligandi. Efnahagslegt framlag fyrirtækja í Afríku er því vel 

þegið af stjórnvöldum og samfélaginu í heild. (Visser, 2006) 

Mikið er lagt upp úr mannúðlegri ábyrgð í Afríku og þar sem hún er meira en góðgerðarmál. 

Sem dæmi má nefna að um 72% fyrirtækja hafa sett sér stefnu í að sporna við alnæmi þó það 

sé ekki vinnusjúkdómur. Mannúðarmál eru rótgróin í Afrískri menningu og er samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja og mannúðarmál oft lögð að jöfnu í Afríku. (Visser, 2006) 

Eins og almennt um þróunarríki hefur lagaleg ábyrgð lítinn forgang og skortur er á löggjöf. 

Þetta er þó að breytast í sumum löndum í Afríku og má þar nefna Suður-Afríku og Kenía sem 

dæmi. Mikið er um ósiðlega hegðun og telja margir að mikið sé um fjársvik sem rekja má til 

skorts á fullnægjandi viðurlögum og löggæslu ásamt vanmáttugu réttarkerfi. (Visser, 2006) 

Siðferðileg ábyrgð nýtur minnsta forgangs. Í Suður-Afríku hafa þó þónokkur stór fyrirtæki 

tekið upp siðareglur og reglur um uppljóstrara. Það vantar enn uppá þjálfun í siðfræði og 

siðferðilegri ábyrgð æðstu stjórnenda. Minnihluti fyrirtækja í Afríku, aðallega fjölþjóðleg 

fyrirtæki, hafa siðferðilegt aðhald og spilling er rótgróin í mörgum löndum í álfunni. 

Afríkusambandið er að taka á þessum vanda með því að berjast gegn spillingu og vill þannig 

efla og bæta siðferðilega ábyrgð fyrirtækja. (Visser, 2006) 

6.1.4 Niðurstaða 

Það er áhugavert hvernig samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja endurspeglast í hinum ýmsu 

hugtökum innfæddra í Afríku og hvernig mannúðarmál eru hluti af afrískri menningu. 
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Ef kenningar CSR eru bornar saman við CSR pýramída Afríku má fyrst nefna að klassíska 

kenningin styður við pýramídann að einhverju leyti en þó ekki að öllu leyti því klassíska 

kenningin segir að fyrirtæki þurfi að vera laus við regluverk stjórnvalda svo markaðurinn sé 

skilvirkur. Í Afríku er það einmitt vanmáttur stjórnvalda sem er þess valdandi að mikið er um 

spillingu, lítið um löggjöf og eftirfylgni og lagaleg ábyrgð því lítil. Kenningin um sáttmála 

samfélagsins, Corporate Citizenship og Corporate Social Performance styðja allar við 

mannúðarlega ábyrgð í CSR pýramída Afríku þar sem fyrirtæki skilja það að þau geta ekki 

starfað í óvirku samfélagi og nota mannúðarmál til að byggja um samfélagið sem þau starfa í. 

Fyrirtækin taka þannig ábyrgð á félagslegum vandamálum samfélagsins. 

Hagsmunaaðilakenningin styður við siðferðilega ábyrgð í CSR pýramída Afríku og þá 

mannúðarlegu líka. Ákvarðanir fyrirtækja hafa áhrif á alla hagsmunaaðila og því þarf að taka 

tillit til þeirra allra.  

Stjórnvöld í Afríku ættu að tileinka sér áætlun 21 til að bæta efnahags- og félagslega þætti 

Afríku og efla alþjóðasamvinnu. Fyrirtæki í Afríku ættu að gerast aðilar að hnattrænu 

samkomulagi Sameinuðu þjóðanna og tileinka sér þær tíu grundvallarreglur sem felast í 

samkomulaginu. Það verður líklega ekki auðvelt fyrir fyrirtæki í Afríku að innleiða hjá sér 

ISO 26000 fyrr en góður grunnur hefur verið lagður hjá fyrirtækjum og stjórnvöldum í að efla 

og bæta samfélagið með öðrum leiðum fyrst. Fjölþjóðleg fyrirtæki á svæðinu ættu að íhuga að 

innleiða staðalinn strax, og stuðla þannig að samræmingu samfélagslegrar ábyrgðar á 

alþjóðavísu, ásamt því að fylgja viðmiðunarreglum OECD. 

6.2 Asía 

Asía er stærsta heimsálfan og þar búa um 60% jarðarbúa. (Björn Þorsteinsson og Kristján B. 

Jónasson, 1998, bls. 132) Langflest ríki Asíu teljast til þróunarríkja að fyrir utan Japan, 

Kóreu, Singapúr, Taívan og Hong Kong (tilheyrir Kína) sem teljast til þróaðra ríkja. 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011) Menningarsvæði innan Asíu er mörg og mjög ólík og því 

er erfitt að fjalla um alla heimsálfuna sem eina heild þegar kemur að málefnum tengdum 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Í þessum kafla verður því fjallað um Suður-, Suðaustur- og 

Austur Asíu. Um Suðvestur-Asíu og þann heimshluta sem kallaður er Mið-Austurlönd verður 

fjallað í næsta kafla. 

6.2.1 CSR í Asíu 

CSR í Asíu á rætur að rekja í tilteknar menningarlegar hefðir líkt og í Afríku. Gotong royong 

í Indónesíu merkir sameiginlega ábyrgð á byrði. Bayanihan í Filippseyjum merkir að 
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einstaklingar og litlir hópar koma saman til að hjálpa þeim sem eru í neyð eða til að ná 

markmiði fyrir samfélagið í heild. Í Hong Kong er CSR kennt við Konfúsíusisma, að leggja 

áherslu á félagslegt hlutverk einstaklingsins gagnvart samfélaginu og því siðferði að allt gott 

er fyrir samfélagið. Shonindo í Japan merkir að vinna verður að vera öguð, heiðarleg og 

skilvirk í að þjónusta samfélag og leiðandi í fyrirtækjamenningu sem sýnir góðvild gagnvart 

beinum hagsmunaaðilum. Löng hefð er fyrir mannúðarmálum í Asíu en sú ábyrgð liggur þó 

hjá eiganda fyrirtækis og er ekki hluti af skipulagi fyrirtækja. Í Suðaustur Asíu er litið á CSR 

sem persónulega ábyrgð stjórnenda og eigenda fyrirtækja frekar en ábyrgð fyrirtækja. 

(Alfonso, Herrera og Roman, 2010) 

Helstu félagsleg málefni í Asíu eru menntun, fátækt, umhverfismál og mannréttindi og margir 

myndu telja að aðalvandamál Asíu sé léleg opinber stjórnsýsla og að stjórnunarháttum 

fyrirtækja sé ábótavant. Mikil spilling er í Asíu sem hindrar félags- og efnahagslegar 

framfarir. Mörg fyrirtæki í Asíu eru þó að setja lög og reglur um stjórnunarhætti fyrirtækja 

sem hluta af stefnu sinni og stjórnendur fyrirtækja eru farnir að sérhæfa sig í samfélagslegri 

ábyrgð. Þeir sem taldir eru vera ábyrgir stjórnendur fyrirtækja í Asíu eru þeir sem að láta sér 

annt um velferð samfélagsins ásamt því að bjóða uppá hágæða vöru og þjónustu. 

Utanaðkomandi CSR verkefni eru umhverfis- og samfélagsmál svo sem menntun og 

heilsugæsla. Innri CSR verkefni beinast að velferð starfsmanna og aðstæðum vinnustaðarins. 

(Alfonso o.fl., 2010) 

Fátækt er mikil, sérstaklega í vanþróuðum ríkjum Asíu. Hún leiðir til þess að fólk fær ekki 

nægilega góða næringu, hefur ekki húsaskjól, fær ekki menntun né hefur kost á heilsugæslu 

og því beinist CSR, með mannúðarstefnu að leiðarljósi, að því að draga úr fátækt. Menntun er 

af skornum skammti í löndum eins og Srí Lanka, Indlandi, Pakistan og Filippseyjum. En í 

Singapore og Malasíu er litið á menntun sem leið til að halda uppi hagvexti þar sem fólk 

verður sífellt eldra og til að undirbúa stúdenta fyrir alþjóðlega samkeppni. (Alfonso o.fl., 

2010) 

Formlegar og skriflegar siðareglur er upprunnar í hinum vestræna heimi en eru þó teknar upp 

sem viðeigandi reglur í Asíu og asískir sérfræðingar í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja trúa 

því að samfélagstraust og orðspor séu mikilvægustu hvatar CSR. Þar á eftir kemur ánægja og 

tryggð viðskiptavina ásamt sjálfbærni. Í þróuðum ríkjum Asíu eru frjáls félagasamtök aðhald 

fyrir fyrirtæki og flestir telja að samvinna fyrirtækja og frjálsra félagasamtaka geri stefnu 

þeirra í samfélagslegri ábyrgð meira sannfærandi. (Alfonso o.fl., 2010) 
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Vegna fjölskyldutengsla innan asískra fyrirtækja vilja fyrirtæki frekar eiga persónuleg og bein 

samskipti við hagsmunaaðila sína í stað þess að gefa út skýrslur fyrir almenning. Rannsókn 

sem gerð var meðal 7 landa í Asíu sýnir að fá fyrirtæki gefa út ítarlegar skýrslur fyrir utan 

Japan. Á síðustu árum eru þó sífellt fleiri fyrirtæki farin að gefa út CSR skýrslur, aðallega í 

Suður Kóreu og Japan. (Alfonso o.fl., 2010) 

6.2.2 Löggjöf, viðmið og reglur í Asíu 

Lög er varða umhverfismál, vinnustaðinn og vinnuafl, stjórnunarhætti fyrirtækja og 

þjóðfélagsþróun eru til staðar en framkvæmd lagalegrar ábyrgðar er ekki góð. Þetta er 

aðallega vegna slæmrar lagalegrar uppbyggingar í mörgum vanþróuðum ríkjum eða vegna 

þess að stjórnvöld búa ekki yfir nægum mætti og pólitísks vilja til að framkvæma þau. 

(Alfonso o.fl., 2010)  

Árið 2007 voru lög sett í Indónesíu sem að gerir CSR að skyldu fyrir næstum öll fyrirtæki, 

fyrirtæki í fjármálageiranum og á sviði upplýsingatækni eru þó undanskilin. Article 74 (í 

lögum nr 40/2007) kveður á um að öll fyrirtæki sem nota náttúrulegar auðlindir verða að 

innleiða umhverfisáætlun og áætlun um samfélagslega ábyrgð. Lögin kveða einnig á um að 

upplýsingar um framangreind efni verði í árlegri skýrslu fyrirtækja. Á Filippseyjum eru 

námufyrirtæki skyldug samkvæmt Philippine Minging Act að ráðstafa a.m.k. 1% af kostnaði 

til samfélagsverkefna í þeim samfélögum sem verða fyrir ónæði af starfseminni. Asísk 

fyrirtæki eru í auknum mæli að taka upp lög sem að krefjast umhverfismats fyrir stór verkefni, 

sérstaklega jarðvinnsluverkefni og á Filippseyjum þurfa námufyrirtæki að leggja fram 

umhverfismat áður en öll vinnsla hefst. (Alfonso o.fl., 2010) 

Flest lönd í Asíu hafa innleitt áætlun 21 ásamt Ríóyfirlýsingunni og meginreglur fyrir 

skógrækt. Filippseyjar og Indónesía hafa innleitt lög um verndun sjávarlífs og stranda og þann 

fyrsta mars 2011 tóku gildi ný lög í Kína um verndum vatns og jarðvegs. Sem dæmi um önnur 

landslög má nefna lög um verndum frumskóga í Kína, Indlandi og Bangladesh og lög um 

hreint loft og hreint vatn í Japan og Filippseyjum. (Alfonso o.fl., 2010) 

Alþjóðleg fyrirtæki í álfunni eru einnig að taka upp alþjóðlega staðla á borð við ISO 14001 

umhverfisstaðalin og mörg fyrirtæki eru samningsaðilar að Alþjóðavinnumálastofnuninni 

(ILO) og þá sérstaklega sáttmálanum gegn barnaþrælkun og mismunun á vinnustaðnum. 

Vinnulögin vernda starfsmenn með því að kveða á um lágmarkslaun, greiðslu fyrir yfirvinnu 

og öryggis- og heilbrigðismál á vinnustaðnum. (Alfonso o.fl., 2010) 
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Nokkur lönd í Asíu hafa innleitt siðareglur og lög gegn spillingu. Til að mynda Securities 

Regulation Code í Filippseyjum, Code of Corporate Governance i Singapore og Anti-

corruption Legislation í Suður Kóreu. (Alfonso o.fl., 2010) 

6.2.3 CSR pýramídi Asíu 

Eins og fram hefur komið teljast flest lönd Asíu til þróunarríkja og því er hægt að skoða CSR 

pýramída þróunarríkja til að setja saman CSR pýramída fyrir Asíu. Það eru þó ekki öll lönd 

Asíu þróunarríki og mikill menningarmunur er á milli landa í Asíu. 

Efnahagsleg ábyrgð er mikilvægust bæði í þróunarríkjum og þróuðum ríkjum og því skulum 

við setja hana sem grunn pýramídans í Asíu. Þar sem mikil fátækt er í mörgum ríkjum Asíu 

(Alfonso o.fl., 2010) er þörf á fjárfestingu, atvinnusköpun og þátttöku fyrirtækja í 

uppbyggingu efnahagslífsins og aukningu hagvaxtar. Efnahagsleg ábyrgð fyrirtækja í Asíu 

ætti því að vera efst á baugi. Í könnun sem gerð var á meðal neytenda í Malasíu kom í ljós að 

efnahagsleg ábyrgð hefur mest áhrif á kauphegðun. (Rahim, Jalaludin, og Tajuddin, 2011) 

Mannúðarleg ábyrgð kemur næst á eftir efnahagslegri ábyrgði hjá þróunarríkjum. (Visser, 

2008) Í asískri menningu er áralöng hefð fyrir mannúðarmálum eins og í öðrum 

þróunarríkjum. (Alfonso o.fl., 2010) Neytendakönnunin í Malasíu leiddi þetta líka í ljós, 

neytendur í Malasíu flokka mannúðarlega ábyrgð næst á eftir efnahagslegri ábyrgð. Þeir vilja 

að fyrirtæki leggi til fjármagn, tíma starfsmanna og aðstöðu til mannúðarmála enda hafa 

Malasíubúar verið álitnir þeir gjafmildustu í heimi. (Rahim o.fl., 2011) 

Í CSR pýramída þróunarríkja kemur lagaleg ábyrgð næst á eftir þeirri mannúðarlegu og 

siðferðileg ábyrgð kemur svo síðast. Stjórnleysi og skortur á löggjöf verða til þess að lagaleg 

ábyrgð telst ekki mikilvæg hjá fyrirtækjum í þróunarríkjum. (Visser, 2008) Þó að löggjöf sé til 

staðar í Asíu þá er framkvæmd laganna og eftirfylgni ábótavant. (Alfonso o.fl., 2010) Að 

þessu gefnu má ætla að lagaleg ábyrgð í Asíu flokkist á eftir mannúðlegri ábyrgð en staðan 

gæti þó verið öðruvísi í þróuðum ríkjum Asíu og á meðal fjölþjóðlegra fyrirtækja. Fyrrnefnd 

neytendakönnun í Malasíu sýnir að neytendur meta lagalega ábyrgð minnst í tengslum við 

CSR pýramídann og sú siðferðilega er flokkuð á undan þeirri lagalegu. (Rahim o.fl., 2011) 

6.2.4 Niðurstaða 

Klassíska kenningin styður við efnahagslega ábyrgð í CSR pýramída Asíu upp að vissu leyti 

eins og í pýramída Afríku. Efnahagsleg ábyrgð er grunnurinn og fyrirtæki þurfa að hagnast og 

starfa innan ramma laganna án þess að valda skaða. Corporate Citizenship styður við 
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mannúðarlega ábyrgð í CSR pýramída Asíu þar sem sterk hefð er fyrir mannúðarmálum í 

heimsálfunni. Kenningin um sáttmála samfélagsins og hagsmunaaðila kenningin styðja við 

siðferðilega og mannúðarlega ábyrgð í Asíu. Fyrirtæki verða að taka tillit til allra 

hagsmunaaðila þegar þau mæta kröfum samfélagsins.  

Corporate Social Performance styður við öll svið CSR pýramída Asíu vegna þeirra félagslegu 

vandamála sem þar eru en samkvæmt CSP bera fyrirtæki ábyrgð á þeim umfram efnahagsleg 

og lagalega ábyrgð. Fyrirtæki þurfa að taka á fátækt, auka menntun og þekkingu og virða 

mannréttindi og snerta þessi félagslegu vandamál öll svið pýramídans. Efla þarf siðferðilega 

ábyrgð í Asíu til að bæta lagalega ábyrgð. 

Eins og fram hefur komið hafa flest lönd í Asíu innleitt áætlun 21 sem ætti að gera 

fyrirtækjum það auðveldara fyrir að gerast aðilar að sáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Fjölþjóðleg fyrirtæki í Asíu ættu að fylgja viðmiðunarreglum OECD og íhuga að innleiða ISO 

26000, það á einnig við um innlend fyrirtæki í þróuðum ríkjum Asíu. Fyrirtæki í vanþróuðum 

ríkjum Asíu ættu að einbeita sér að sáttmála UN og vinna náið með ríkisstjórnum að því að 

uppfylla reglur sáttmálans. 

6.3 Mið-Austurlönd 

Svæðið sem kallað er Mið-Austurlönd er almennt talið vera landið sem að liggur á milli 

Afríku og Asíu. Þar á meðal Arabíuskagi, Miðausturlönd, löndin á frjósama hálfmánanum, og 

Íran. (Le Pelley, 2010) Fjallað verður um þennan heimshluta í þessum kafla og vísað verður 

til svæðisins sem Mið-Austurlönd eða Arabaríkin.  

Olía og eyðimörk er það sem hefur átt mikinn þátt í að skapa menningu og hefðir í þessum 

heimshluta. Allar þjóðir Flóaráðsins (e. Gulf Cooperation Council (GCC)), Sádi Arabía, 

Kúveit, Barein, Katar, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin, eru eyðimerkur þjóðir og 

olíusérfræðingar. (Le Pelley, 2010) Öll lönd Mið-Austurlanda eru þróunarríki fyrir utan Ísrael 

sem telst til þróaðs ríkis. (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011) 

6.3.1 CSR í Mið-Austurlöndum 

Í arabaheiminum eru íslömsk lögmál höfð að leiðarljósi og þar er að finna bæði ríkustu og 

fátækustu ríki heims. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er ungt hugtak en það er hægt að finna 

margt líkt með hefðbundinni viðskiptamenningu, samkvæmt íslömskum lögmálum, og 

undirstöðum CSR, sérstaklega hvað varðar persónulegar skyldur, skyldur til samfélagsins og 

viðskiptatraust. (Le Pelley, 2010) 
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Í Mið-Austurlöndum er CSR sett í samhengi við góðgerðarmál. Sterk hefð fyrir því að gefa til 

baka til samfélagsins í arabaheiminum svo í þeim skilningi er CSR ekki nýtt af nálinni. Litið 

er á góðgerðarmál sem skyldu sem leiðir til samfélagslegrar velmegunar. Þessi hefð 

endurspeglast í Zakat, einum af fimm stoðum Íslams. Þar er kveðið á um að múslímar eigi að 

gefa af auðæfum sínum til þeirra sem minna mega sín í samfélaginu. Í takti við þennan 

trúarlega uppruna eiga gjafir til samfélagsins að vera nafnlausar og er litið á það sem 

dónaskap að auglýsa eða ræða framlög til góðgerðarmála. Einstaklingar sem gera það eru 

taldir vera að upphefja sjálfa sig. Þess vegna segja alþjóðleg fyrirtæki á svæðinu frekar frá því 

sem þau leggja til málanna í tengslum við CSR en innlend fyrirtæki. (Le Pelley, 2010) 

Þrýstingur frá hagsmunaaðilum er lítill þar sem kjarasamningar eða þrýstihópar eru bannaðir í 

mörgum ríkjum og einnig er takmarkað tjáningarfrelsi í fjölmiðlum. Því er það ekki vegna 

þrýstings frá neytendum sem CSR er að taka á sig mynd í arabaheiminum heldur eru 

stjórnvöld og fyrirtæki að skilgreina hugtakið fyrir sig. Hugtakið er að þróast og aðaláherslan 

í dag er á trúarbrögð, gjafmildi til samfélagsins, samræmi laga og vistvirkni (e. eco-

efficiency) ásamt málefnum á borð við mannréttindi og öryggi og heilsu vinnuafls. (Le Pelley, 

2010) 

Á næstu árum þarf að búa til í kringum 100 milljón störf á næstu 20 árum til að koma til móts 

við atvinnuleysi, sérstaklega hjá ungu fólki. Mikið atvinnuleysi hefur skapast vegna þess að 

flóttamenn frá fátæku ríkjunum fara til annarra ríkja og vinna þar störf fyrir aðeins hluta af því 

sem að innlendir myndu vinna fyrir. Til þess að koma í veg fyrir þessa þróun hafa stjórnvöld í 

Arabaheiminum komið á kvótakerfi á fyrirtæki en samkvæmt því mega þau aðeins ráða til sín 

ákveðinn fjölda erlendra starfsmanna. Í Óman, Sádí-Arabíu, Barein, Katar, Jemen og 

Sameinuðu arabísku furstadæmunum hefur kvótakerfið orðið til þess að innlent vinnuafl fer út 

á vinnumarkaðinn og dregur úr yfirráðum erlends vinnuafls. Markmið eru sett fyrir ólíkar 

atvinnugreinar og verðlaun og skaðabætur eru notaðar sem hvatar fyrir fyrirtæki að fara eftir 

reglunum. Fyrirtækin hafa notað þetta tækifæri til að bjóða uppá viðskiptalausnir sem að bæta 

þeirra eigin samkeppnishæfni. Þannig hafa bankar í Sameinuðu furstadæmunum, NBAD og 

Emirates NBD, sett fram kerfi sem bjóða uppá menntun, fjármögnun og stuðning við unga 

frumkvöðla sem eru þá líklegir til að verða viðskiptavinir bankanna í framtíðinni. Önnur 

fyrirtæki hafa boðið uppá endurmenntun starfsmanna og fleiri slík tækifæri. (Le Pelley, 2010) 

Mikill heilbrigðisvandi blasir við í Mið-Austurlöndum, allt frá næringarskorti í Írak og 

Jórdaníu, til offitu og heilsufarsvandamálum tengdri henni í GCC ríkjunum. Þarna hefur 
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hnattvæðingin átt mikinn þátt og innleiðing vestræns lífsstíls. Sjúkdómar tengdri offitu eru 

ástæðan fyrir einum þriðja af heilbrigðiskostnaði í Mið-Austurlöndum, aðallega sykursýki. 

(Le Pelley, 2010) 

Vatnsskortur og orkuneysla eru mikilvæg málefni og nauðsynleg fyrir íbúana og 

viðskiptalífið. Umhverfisvitund er að aukast í Mið-Austurlöndum en áherslan er misjöfn eftir 

ríkjum. Þau fyrirtæki sem að finna fyrir þrýstingi til að vera samfélagslega ábyrg hafa komið 

með lausnir á borð við endurvinnslu, hreinsunardaga og umhverfisstjórnunarkerfi. Stjórnvöld 

í GCC ríkjunum vilja að svæðið sé leiðandi á sviði grænna bygginga (e. green buildings) og 

tækni. Í stefnumótandi áætlun Dubai 2015 og Abu Dabi 2030 eru Sameinuðu furstadæmin að 

vinna að frumkvæði til að takast á við vandamál eins og litla vitund um umhverfismál, aukna 

mengun, óhemju neysluhyggju, óhagkvæma orku- og vatnsneyslu og loftlagsbreytingar 

Gagnsæi og ábyrgð er að verða stærri hluti í hagkerfunum og meðvitund um stjórnarhætti 

fyrirtækja er að aukast. Áherslan er þó önnur en í hinum vestræna heimi og það vantar 

skilning á tengingunni á milli stjórnarhátta og CSR. (Le Pelley, 2010) 

Mið-Austurlönd eru mikið fyrir að veita viðurkenningu með verðlaunum. CSR Arabia 

Awards og CSR Award Scheme voru sett á stofn árið 2008 af Emirates Environmental Group 

og IIR (Institute of International Research). Í Sádí Arabíu mælir Responsible Competitiveness 

Initiative, í tengslum við King Khalid Award, samfélagslega ábyrgð hjá alþjóðlegum 

fyrirtækjum. Almennt séð hefur arabaheimurinn ekki tileinkað sér útgáfu skýrslna hvort sem 

það eru reikningsskil eða aðrar skýrslur. Þetta er þó að breytast og búið er að setja á stofn tvo 

hópa sem eiga að stuðla að skýrslugerð á svæðinu. (Le Pelley, 2010) 

6.3.2 Löggjöf, viðmið og reglur í Mið-Austurlöndum 

Í Mið-Austurlöndum er nýverið farið að þróa reglugerðir í fjármálageiranum og gjaldþrotalög. 

Dubai hefur komið á löggjöf um grænar byggingar og sett á stofn Emirates Green Building 

Council. Abu Dabi er að þróa matskerfi fyrir nýjar byggingar, Estidama og Masdar Initiative 

og ætlunin er að þróa sjálfbærustu borg heims. (Le Pelley, 2010) Áætlað er að borgin muni 

telja fimmtíuþúsund íbúa og fimmtánhundruð fyrirtæki. Öll orka í borginni verður 

endurnýtanleg, bílar verða bannaðir en ásamt því að hjóla og ganga munu íbúarnir geta ferðast 

um í léttvagnakerfi. Allur matur verður lífrænt ræktaður og öll efnisnotkun sjálfbær. 

Sorpurðun mun því heyra sögunni til. Gætt verður að því að félagslegi þátturinn gleymist ekki 

og að alþjóðlegur vinnuréttur verði virtur. (Neytendasamtökin, 2008) 
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6.3.3 CSR pýramídi Mið-Austurlanda 

Eins og í öðrum þróunarríkjum er líklegast að efnahagsleg ábyrgð sé grunnurinn í CSR 

pýramída Mið-Austurlanda þar sem fyrirtæki þurfa að sinna grunnþörfum samfélagsins með 

því að veita vöru og þjónustu til samfélagsþegna. 

Mannúðarmál eru efst á baugi hvað varðar samfélagslega ábyrgð í Mið-Austurlöndum (Le 

Pelley, 2010) og er mannúðarleg ábyrgð því annað svið pýramídans eins og hjá öðrum 

þróunarríkjum. Eins og fram hefur komið er sterk trúarleg hefð fyrir því í arabaheiminum að 

gefa til baka til samfélagsins. 

Löggjöf í arabaheiminum virðist hafa verið af skornum skammti þar til nýlega. Lagaleg 

ábyrgð er þriðja svið CSR pýramída Mið-Austurlanda. Að lokum kemur svo siðferðileg 

ábyrgð. Að öllum líkindum er bilið á milli lagalegrar og siðferðilegrar ábyrgðar ekki mikið. 

Jafnvel mætti telja að siðferðileg ábyrgð komi á undan þeirri lagalegu vegna sterkra trúarlegra 

lífsviðhorfa. Íslömsk lögmál eru höfð að leiðarljósi og má telja að farið sé eftir þeim líkt og 

siðareglum og lögum í hinum vestræna heimi.  

6.3.4 Niðurstaða 

Corporate Citizenship er líklega sú kenning sem að hefur mesta tengingu við CSR pýramída 

Mið-Austurlanda vegna mikilvægis mannúðarmála í þessum heimshluta. Klassíska kenningin 

gæti tengst pýramídanum á annan hátt hér en annarstaðar þar sem lítið hefur verið um löggjöf 

og íslömsk lögmál eru höfð að leiðarljósi. Það má áætla að flest öll fyrirtæki hlíti þeim 

lögmálum í leið sinni að hámörkun hagnaðar og afskipti stjórnvalda eru líklega ekki mikil. Ef 

þetta er raunveruleikinn hefur klassíska kenningin meira vægi hér en annarstaðar. 

Hagsmunaaðilakenningin hefur ekki sterka tengingu við pýramídann þar sem lítill þrýstingur 

er frá hagsmunaaðilum t.a.m. vegna takmarkaðs tjáningarfrelsis. Fyrirtæki þurfa því ekki að 

taka tillit til allra hagsmunaaðila. Kenningin um sáttmála samfélagsins styður vel við 

samfélagslega ábyrgð í Mið-Austurlöndum því samkvæmt íslömskum lögmálum bera 

fyrirtæki skyldur til samfélagsins. Corporate Social Performance styður vel við CSR pýramída 

Mið-Austurlanda í gegnum efnahagslega, lagalega og mannúðarlega ábyrgð með tengingu í 

íslömsk lögmál. 

Í takti við nýtilkomna verðlaunaveitingu til fyrirtækja fyrir góða samfélagslega ábyrgð væri 

tilvalið fyrir fyrirtæki á þessu svæði að innleiða ISO 26000. Fyrirtæki gætu svo verið metin út 

frá þessum staðli seinna meir sem gerði matið á milli fyrirtækja nákvæmara. Nauðsynlegt er 

fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki að tileinka sér viðmiðunarreglur OECD og til að auka mannréttindi 
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og efla atvinnu- og öryggismál ættu fyrirtæki að gerast aðilar að sáttmála að hnattrænu 

samkomulagi UN. 

6.4 Rómanska Ameríka 

Rómanska Ameríka (RA) er landsvæði Mexíkó, Mið- og Suður-Ameríku. Það eru frekar 

menning en landfræðilegar aðstæður sem að skilgreina svæðið og þó Mexíkó sé í Norður-

Ameríku þá á það margt menningarlegt sameiginlegt með Mið- og Suður-Ameríku. Sem 

dæmi má nefna tungumálið sem telst til rómanskra mála, trúarbrögð og frumbyggjana. 

(Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir, 2002) Ríki Rómönsku Ameríku teljast til þróunarríkja 

samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011) 

6.4.1 CSR í Rómönsku Ameríku 

Í gegnum aldirnar hafa mannúðarmálum á svæðinu verið beint að því að gera betur fyrir 

fátækt fólk þar sem mikið er um ójöfnuð, sumir eru mjög auðugir á meðan aðrir eru sára 

fátækir. Þetta hefur verið gert undir forystu kirkjunnar og samtaka á vegum hennar. Áherslan 

hefur þó ekki verið á að uppræta fátækt heldur að hjálpa þeim fátæku að lifa frá degi til dags. 

Á síðustu áratugum hefur orðið nokkur þróun í þessum efnum og farið er að huga að því að 

uppræta fátækt og byggja upp siðmenntað þjóðfélag. Þessi þróun hefur leitt til þátttöku 

auðugra einstaklinga í gegnum fyrirtæki sem þeir eiga eða stjórna. Hvatning til þess að 

fyrirtæki marki sér stefnu í mannúðarmálum hefur orðið til þess að sum, betur upplýst, 

fyrirtæki eru komin í áttina að nokkurskonar stefnu í samfélagslegri ábyrgð. (Peinado-Vara og 

Vives, 2010) 

CSR sem lykilhugtak er tiltölulega nýtt í Rómönsku Ameríku og er bundið við stór fyrirtæki 

sem starfa á alþjóðavettvangi eða dótturfélög þeirra. Jafnvel fyrirtæki sem eru í eigu stórra 

fjölskyldna og þá yfirleitt vegna þess að ný kynslóð, sem er upplýst um ábyrgðarstöðu 

fyrirtækja í samfélaginu, hefur tekið við rekstrinum. Stór og smá fyrirtæki starfa samkvæmt 

lögum og reglum hvað varðar starfsmanna- og umhverfismál en þau leggja ekki meira á sig en 

það. Þau fyrirtæki sem að starfa á ábyrgan hátt tengja það ekki við hugtakið CSR, frekar að 

þau hlíti lögum og reglum og séu með góða stjórnunarhætti. Í Brasilíu er viðhorf til CSR að 

færast í átt að sjálfbærri framleiðslu og neyslu með áherslu á umhverfismál, gagnsæi, 

upprætingu spillingar og vinnuaðstæður. Hið opinbera í Brasilíu hefur einnig áhuga á að útbúa 

innlenda stefnu í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. (Peinado-Vara og Vives, 2010) 

Einkageirinn í Rómönsku Ameríku sýnir samfélagslega ábyrgð með því að láta af hendi rakna 

til félagsþjónustu, en þó ekki með almennu átaki. Félagsþjónusta er af skornum skammti og 
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sama á við um menntun og heilsugæslu. Vöntun er á vatni, hreinlæti, samgöngukerfum og 

orku. Ekki er þess krafist af einkageiranum að útvega þessa hluti en fyrirtæki gætu verið 

nauðbeygð til að taka á þessum málum til að bæta stöðu sína. (Peinado-Vara og Vives, 2010) 

Mannauðsmálefni eru forgangsmál þar sem fá lönd sem hafa skýrar reglur eða fyrirkomulag 

hvað varðar vinnuafl og mikið er um launamisrétti. Hvað varðar umhverfismál þá eru vatns- 

og loftmengun í forgangi en minni áhersla er lögð á loftslagsbreytingar jafnvel þó að yfirvöld 

og stærri fyrirtæki hafi áhuga á þeim málefnum. Minnkun fjölbreytts lífríkis í regnskógunum 

er tiltökumál í löndum eins og Brasilíu og Kólumbíu og löndum sem eru mjög háð jarðvinnslu 

eins og Chile og Perú en er þó ekki forgangsmál hjá flestum fyrirtækjum. (Peinado-Vara og 

Vives, 2010) 

Ekki er lögð mikið áhersla á stjórnunarhætti fyrirtækja eða upplýsingaskyldu þar sem önnur 

vandamál er snúa að vanþróun eru mikilvægari. Upplýsingaskylda er þó að aukast til að 

mynda í Brasilíu en það á aðallega við um stór fyrirtæki. Spilling er mjög stórt vandamál í 

Rómönsku Ameríku en almenningur lítur á spillingu sem vandamál sem stjórnvöld eiga að 

bregðast við frekar en að það séu fyrirtækin sem eiga sökina, þó að báðir aðilar komi að 

málum. (Peinado-Vara og Vives, 2010) 

Í desember 2008 höfðu 114 fyrirtæki í RA gefið út sjálfbærniskýrslu í takt við GRI, þar af eru 

61 fyrirtæki í Brasilíu, 17 i Chile og 6 í Kólumbiu. (Peinado-Vara og Vives, 2010) 

6.4.2 Löggjöf, viðmið og reglur í Rómönsku Ameríku 

Öll lönd Rómönsku Ameríku búa yfir hefðbundinni vinnu- og umhverfislöggjöf sem nær yfir 

CSR að hluta. Í vanþróaðri ríkjum ná landslögin ekki yfir það sem telst til viðunandi lágmarks 

og á þeim stöðum er til þess ætlast að stór fyrirtæki sýni samfélagslega ábyrgð með því að 

gera meira en þeim ber lagaleg skylda til. Í Argentínu hefur verið uppi á borðinu umræða um 

að semja lög hvað varðar samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Í Mexíkó og Kólumbíu hafa verið 

settir CSR staðlar sem fyrirtæki hafa kost á því að fara eftir, Norma í Mexíkó og Cuía Técnica 

í Kólumbíu. Í Buenos Aires hafa verið sett lög sem skylda stór fyrirtæki til að gefa út félags- 

og umhverfisskýrslu. Þó að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja sé nýtt hugtak í Rómönsku 

Ameríku þá er í öllum löndum ein eða fleiri stofnanir sem hvetja fyrirtæki til samfélagslegrar 

ábyrgðar. (Peinado-Vara og Vives, 2010) 
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Í Rómönsku Ameríku hafa 1.400 fyrirtæki í tekið upp ISO 14001 umhverfisstaðalinn og 118 

fyrirtæki höfðu undirritað hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna árið 2004. (Visser, 

2008) 

6.4.3 CSR pýramídi Rómönsku Ameríku 

Efnahagsleg ábyrgð, mannúðarleg ábyrgð, lagaleg ábyrgð og siðferðileg ábyrgð. Svona má 

telja að CSR pýramídi Rómönsku Ameríku líti út í takti við CSR pýramída þróunarríkja. 

Grunnurinn er efnahagsleg ábyrgð með fjárfestingu, sköpun starfa sem stuðlar þannig að 

efnahagslegri uppbyggingu. 

Mannúðarleg ábyrgð kemur svo næst. Eins og fram hefur komið eru mannúðarmál stór hluti 

af menningu ríkja í Rómönsku Ameríku og er hún drifkraftur í samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja á svæðinu.  

Lagaleg ábyrgð virðist vera að aukast í Rómönsku Ameríku þó að lítið séu um löggjöf á 

sumum svæðum og stjórnleysi sé mikið.  

Siðferðileg ábyrgð hefur líklega minnsta vægi í Rómönsku Ameríku þar sem mikið er um 

spillingu, bæði hjá stjórnvöldum og fyrirtækjum, og má því telja að lítið sé um siðareglur á 

svæðinu.  

6.4.4 Niðurstaða 

Klassíska kenningin styður við CSR í Rómönsku Ameríku að vissu leyti þar sem fyrirtæki 

sinna lagalegum skyldum sínum á leið sinni að hámörkun hagnaðar en gera ekkert umfram 

það. Kenningin um sáttmála samfélagsins og Corporate Citizenship styðja einnig við mikla 

áherslu á mannúðarmál á svæðinu. Hagsmunaaðilakenningin hefur ekki mikið vægi á þessu 

svæði þar sem spilling er mikil bæði hjá stjórnvöldum og fyrirtækjum og má því telja að 

fyrirtæki leitist ekki við að hugsa um hag allra hagsmunaaðila. Corporate Social Performance 

styður við þær breytingar sem virðast eiga sér stað í Brasilíu með aukinni CSR vitund.  

Eins og fram hefur komið eru mörg fyrirtæki aðilar að hnattrænu samkomulagi UN og til að 

bæta mannréttindi á svæðinu þurfa öll fyrirtæki að tileinka sér það. Fjölþjóðleg fyrirtæki þurfa 

líka að tileinka sér viðmiðunarreglur OECD og nauðsynlegt er fyrir stjórnvöld að innleiða 

áætlun 21 til að efla félagslega og efnahagslega þætti á svæðinu. 
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6.5 Evrópa 

Evrópa er næst minnsta heimsálfan. (Björn Þorsteinsson og Kristján B. Jónasson, 1998, bls. 

86) Tuttugu og sjö lönd Evrópu eru aðilar að Evrópusambandinu sem er pólitískt og 

efnahagslegt samstarf fullvalda lýðræðisríkja sem standa vörð um lýðræði, mannréttindi og 

frelsi einstaklings. (Europa) (Evrópusamtökin) Næstum helmingur Evrópuríkja telst til 

þróunarríkja samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og þar ef eru fimm í Evrópusambandinu.  

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011) 

6.5.1 CSR í Evrópu 

Evrópa er tiltölulega auðug heimsálfa með þróuð efnahagskerfi og þjóðfélagsgerð og er CSR 

því töluvert öðruvísi þar en í öðrum minna þróuðum heimshlutum. Samskipti fyrirtækja og 

samfélags í Evrópu er litað af hagfræðilegum, pólitískum og menningarlegum fjölbreytileika í 

álfunni. Sú hugmynd að fyrirtæki geti lagt eitthvað af mörkum til að bæta velferð 

samfélagsins, umfram lagalegar skyldur þeirra, á sér langa sögu í mörgum ríkjum álfunnar. 

Þróun CSR hefur verið drifin áfram af frumkvöðlum og samþykkt af brautryðjandi 

fyrirtækjum, Evrópskum stofnunum og stjórnvöldum landa, einnig af utanaðkomandi 

þrýstihópum, fjárfestum og öðrum hagsmunaaðilum. Í Evrópu eru mörg málefni sem falla 

undir samfélagslega ábyrgð fyrirtæja löglega skilgreind á meðan þau eru valkvæð hjá 

fyrirtækjum í öðrum löndum. (Maanavilja, 2010) 

Forgangsmál CSR í Evrópu endurspeglast af efnahagslegum, félagslegum og umhverfislegum 

viðfangsefnum sem Evrópa þarf að takast á við í dag ásamt viðskiptalegum viðfangsefnum 

fyrirtækja. (Maanavilja, 2010) 

Í fyrrum kommúnistaríkjum Mið- og Austur-Evrópu hafa umhverfis- og samfélagsmál ekki 

fengið jafn mikla athygli og þau mikilvægu efnahagsvandamál sem þar hafa ríkt. Það eru 

sérstaklega alþjóðleg fyrirtæki þar sem hafa tileinkað sér CSR þar sem að ekki er um mikinn 

þrýsting að ræða frá samfélaginu, fjölmiðlum eða yfirvöldum. (Maanavilja, 2010) 

Evrópulöndin hafa einn hæsta umhverfisstaðal í heiminum. En þrátt fyrir gott regluverk og 

mikla almenna vitund um umhverfismál þá stendur Evrópa frammi fyrir alvarlegum 

umhverfisvanda. Í Evrópu þarf að berjast gegn loftslagsbreytingum, varðveita líffræðilegan 

fjölbreytileika, minnka heilsuvanda hjá fólki vegna mengunar og að nota náttúrlegar auðlindir 

á sjálfbæran hátt. Sú samfélagslega ábyrgð sem fyrirtæki þurfa að tileinka sér á þessu sviði er 

að marka sér stefnu í að afla orku og auðlinda fyrir framleiðslu sína á sjálfbæran hátt, draga úr 

umhverfisáhrifum og stuðla að sjálfbærri neyslu. (Maanavilja, 2010) 
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Evrópa hefur elstu íbúana og meðalaldur íbúanna fer hækkandi. Á næstu áratugum munu 

mörg lönd í Evrópu standa frammi fyrir efnahagslegum og félagslegum áskorunum með 

hækkandi mannsaldri og stöðnum, sumstaðar hnignun, í mannfjölda aðallega vegna 

minnkandi frjósemi og auknum lífslíkum í flestum löndum Evrópu. Fyrirtæki geta nýtt sér 

CSR til að takast á við hærri aldur vinnuafls með því að stuðla að heilbrigði og vellíðan á 

vinnustaðnum og endurmenntum. (Maanavilja, 2010) 

Menntunarstig er frekar hátt í Evrópu í alþjóðlegum samanburði. Að tryggja vel þjálfað 

vinnuafl í dag og til framtíðar er lykilmál CSR hjá fyrirtækjum. Þannig hafa mörg fyrirtæki, 

sem hluta af CSR nálgun sinni, fjárfest í að byggja upp þekkingu og starfshæfni starfsmanna 

sinna ásamt því að hvetja til endurmenntunar og frumkvæðis. Oft er lögð áhersla á minnihluta 

hópa, hlutverk kvenna og ungs fólks. Kynjamisrétti er mikið í Evrópu og fyrirtæki reyna að 

stemma stigu við því og stuðla í auknum mæli að jafnrétti. (Maanavilja, 2010)  

Þegar litið er til heilbrigðis- og öryggismála hafa fyrirtæki beint CSR stefnu sinni í að styrkja 

heilbrigðisþjónustu og til að koma í veg fyrir vanheilsu. Löndum innan Evrópusambandsins 

hefur tekist vel í að fækka vinnutengdum slysum og veikindum. Sú áskorun sem mætir CSR á 

þessu sviði í dag er að huga að andlegri velferð starfsmanna. Fyrirtæki í Evrópu eru í 

síauknum mæli að taka inn í CSR stefnu sína atriði sem varða heilbrigði og öryggi 

framleiðsluvara. Þetta er meðal annars tilkomið vegna mikillar fjölmiðlaumfjöllunar, um 

öryggisleysi í framleiðslu, í þeim tilfellum sem það hefur komið upp. Matvæla- og 

auglýsingaiðnaðurinn er í auknum mæli að innleiða reglur hjá sér til að mæta vaxandi 

áhyggjum af óhollum lífsstíl og aukinni offitu, sérstaklega hjá börnum. (Maanavilja, 2010) 

Í mörgum tilfellum eru það hópar hagsmunaaðila, eins og frjálsra félagasamtaka og fjölmiðla, 

sem aðallega draga athyglina að málefnum tengdum samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Nýlega 

hefur aukin áhersla verið lögð á þátt neytenda og fjárfesta sem drifkraft í málefnum CSR. Í 

könnun sem var gerð árið 2000, fyrstu könnuninni um CSR, kemur fram að 70% neytenda 

telja að það sé mikilvægt að fyrirtæki séu samfélagslega ábyrgð. 44% sögðu að þeir væru 

tilbúnir til að greiða meira fyrir framleiðsluvörur sem eru félagslega og umhverfislega 

ábyrgar. (Maanavilja, 2010) 

Fjölmörg fyrirtæki í Evrópu gera grein fyrir árangri þeirra í sjálfbærni, annað hvort sem hluta 

af ársskýrslu þeirra eða í sérstakri CSR skýrslu, og fyrir stærri fyrirtæki er þetta orðið að 

venju. Bretland er leiðandi á þessu sviði þar sem meira en 90% fyrirtækja gera grein fyrir 

CSR í ársskýrslum og í flestum öðrum ríkjum Vestur-Evrópu eru það á milli 40% og 60%. 
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Stjórnvöld sumra Evrópuríkja hafa gert það að skyldu fyrir stór fyrirtæki að skila skýrslu um 

CSR og mörg ríkisrekin fyrirtæki þurfa að gera grein fyrir árangri þeirra í sjálfbærni. Þetta er í 

takti við GRI og hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna. (Maanavilja, 2010) 

6.5.2 Löggjöf, viðmið og reglur í Evrópu 

Frá því á tíunda áratugnum hefur samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja verið mikilvægt málefni á 

dagskrá í Evrópu en þó hefur engin löggjöf verið kynnt vegna CSR innan 

Evrópusambandsins. Þar, og hjá ríkjum Evrópu, er þó að finna heilmikið af lögum og reglum 

um málefni tengd CSR eins og umhverfisverndunarmál, heilbrigðis- og öryggismál og 

vinnulöggjöf. (Maanavilja, 2010) 

Þáttaskil urði í nálgun Evrópusambandsins á CSR þegar ný stefnumótunarmarkmið voru sett 

fyrir árið 2010 með Lissabon sáttmálanum og Evrópuráðið höfðaði sérstaklega til 

samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja. Í júlí árið 2009 lagði Evrópunefnd fram grænblöðung (e. 

Green Paper) sem bar yfirskriftina Promoting a European Framework for Corporate Social 

Responsibility. (Maanavilja, 2010) Þar eru lögð drög að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja í 

Evrópu. Megin markmið með útgáfu grænblöðungsins er að opna umræðu um hvernig hægt 

sé að efla samfélagslega ábyrgð fyrirtækja bæði á evrópskum og alþjóðlegum vettvangi. 

(Evrópusambandið) Orðsending (e. Communication) fylgdi í júlí árið 2002 þar sem kemur 

fram að CSR getur stuðlað að því að ná Evrópskum markmiðum í stefnu um samkeppnishæfni 

og sjálfbæra þróun. (Maanavilja, 2010) 

6.5.3 CSR pýramídi Evrópu 

Eins og fram hefur komið samanstendur Evrópa af mörgum, mjög mismunandi, 

menningarheimum. Í heimsálfunni eru bæði ríki sem teljast til þróaðra ríkja og ríki sem teljast 

til þróunarríkja. Með þetta í huga er kannski erfitt að setja saman CSR pýramída fyrir álfuna í 

heild sinni. Í kafla 4.1. er vísað í könnun sem gerð var á pýramídanum á meðal bandarískra 

dótturfélaga með höfuðstöðvar m.a. í nokkrum löndum Evrópu og leiddi sú könnun það í ljós 

að hin fjögur svið pýramídans eiga við í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Í Svíþjóð og 

Þýskalandi var lagaleg ábyrgð þó metin meira en efnahagsleg ábyrgð.  

Efnahagsleg ábyrgð fyrirtækja er líklega grunnur CSR pýramída Evrópu þar sem aðaláherslan 

er á efnahags-, félags- og umhverfismálefni. (Maanavilja, 2010) Það sem fellur undir 

efnahagslega ábyrgð í Evrópu er þó að einhverju leyti ólíkt því sem er í Bandaríkjunum. Í 

Bandaríkjunum er aðaláherslan á að hámarka hagnaðar og ávöxtun til hluthafa en í Evrópu er 

einnig unnið að sjálfbærni í rekstri fyrirtækjanna. (Visser, 2008) 
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Þar á eftir má telja að komi lagaleg ábyrgð. Í Evrópu er mikið um lög og reglur er varða 

málefni tengd samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. (Maanavilja, 2010) (Visser, 2006) Ekki eru 

nema fimmtíu ár síðan að þær samfélagslegu kröfur sem gerðar voru til fyrirtækja í Vestur-

Evrópu væru að uppfylla lagalegar skyldur sínar, greiða skatta og veita atvinnu (Maanavilja, 

2010) og af því má leiða að ekki sé svo mikill munur á efnahagslegri og lagalegri ábyrgð 

fyrirtækja í Evrópu, að skilin þar á milli séu ekki mjög mikil. 

Sagt er að siðferðileg ábyrgð njóti meiri forgangs í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum. 

(Visser, 2008) Siðferðileg ábyrgð er þriðja svið CSR pýramída Evrópu. Hluti af 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja er að framfylgja góðu siðferði í viðskiptum og með aukinni 

vitund um CSR í Evrópu má telja að siðferðileg ábyrgð fari vaxandi. Hér getur þó staðan 

verið önnur í þeim ríkjum Evrópu sem teljast til þróunarríkja því samkvæmt Visser (2008) 

hefur siðferðileg ábyrgð minnsta gildi af fjórum sviðum CSR í þróunarríkjum þar sem ekki er 

mikið um góða stjórnunarhætti og spilling er mikil. 

Mannúðarleg ábyrgð í Evrópu virðist vera að öðrum toga en í Bandaríkjunum. Í 

Bandaríkjunum er hún kærleiksverk farsælla fyrirtækja og auðjöfra en í Evrópu eru fyrirtæki 

frekar skyldug með lagaramma til að sinna henni í.  

6.5.4 Niðurstaða 

Klassíska kenningin styður við CSR í Evrópu fyrir utan afskiptaleysi stjórnvalda. Löggjöf og 

reglur er varða CSR er mikil og ekki síst í gegnum Evrópusambandið fyrir þau lönd sem eru 

aðilar að því. Kenningin um sáttmála samfélagsins á vel við í Evrópu þar sem flest fyrirtæki 

gera sér grein fyrir skyldum sínum til samfélagsins umfram væntingar hluthafanna. Þetta 

endurspeglast á heimasíðum fyrirtækja og í ársskýrslum þeirra þar sem gerð er grein fyrir 

framkvæmd þeirra á CSR. Hagsmunaaðilakenningin styður einnig vel við CSR í Evrópu þar 

sem mikið er um þrýsting frá hagsmunaaðilum vegna gagnsæis og öflugs starfs frjálsra 

félagsasamtaka. Corporate Citizenship styður við mannúðarlega ábyrgð í CSR pýramída 

Evrópu. Þó að fyrirtæki séu að einhverju leyti skyldug til að sinna mannúðarmálum þá gerir 

það þau samt að góðum samfélagsþegnum. Corporate Social Performance styður við þá 

siðferðilegu ábyrgð sem fyrirtæki í Evrópu takast á við með því að huga að 

loftslagsbreytingum og öðrum umhverfismálum ásamt hækkandi aldri íbúanna og öðrum 

félagslegum málum.  
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Viðmiðunarreglur OECD eiga heima hjá fjölþjóðlegum fyrirtækjum í Evrópu og öll fyrirtæki í 

Evrópu ættu að gerast aðilar að hnattrænu samkomulagi UN. Vegna mikillar löggjafar á 

málefnum tengdum CSR er það líklega auðvelt fyrir fyrirtæki að innleiða ISO 26000.  

6.6 Bandaríkin 

Bandaríkin eru þriðja fjölmennasta ríki heims og þar búa um 313 milljónir manna. Bandaríkin 

samanstanda af 50 ríkjum og efnahagskerfið er það stærsta í heimi. (CIA, 2011) Bandaríkin 

teljast til þróaðs ríkis. (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011)  

6.6.1 CSR í Bandaríkjunum 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja í USA á rætur sínar að rekja til upphafs tuttugustu aldar. 

Upphafsmenn hennar voru leiðtogar á borð við Rockefeller, Carnegie, Ford, Hewlett og 

Packard. Sagt er að vöxt CSR í Bandaríkjunum megi rekja til reglugerða, hvað varðar 

neytenda-, atvinnu-, og heilbrigðismál, setta af stofnunum frá árinu 1960 og enn í dag er verið 

að setja reglur er varðar hegðun fyrirtækja. Snemma á tuttugustu öld voru fyrst sett lög sem 

heimiluðu fyrirtækjum skattaafslátt ef þau gefa til góðgerðarmála. Það var staðreynd þá, og er 

það enn í dag, að mörg fyrirtæki myndu ekki láta neitt af hendi rakna til góðgerðarmála ef þau 

fengu ekki skattaafslátt. (Jones, 2010) 

Á síðustu tuttugu árum hefur orðið nokkur breyting á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja í 

Bandaríkjunum. Fyrirtæki sýna ekki samfélagsleg ábyrgð eingöngu vegna þess að lög og 

reglur gera ráð fyrir því heldur eru þau farin að taka CSR inní kjarnastefnu sína til að njóta 

betra orðspors. Þessi breyting hefur orðið vegna þrýstings frá hagsmunaaðilum. Með tilkomu 

Dow Jones vísitölunnar fóru fyrirtæki að sjá tækifærin í CSR. (Jones, 2010) 

Loftslagsbreytingar og málefni tengd þeim eru á meðal mikilvægustu málefna hjá 

stjórnendum fyrirtækja í Bandaríkjunum í dag og er orkunýting þar efst á baugi. Atvinnuleysi 

og atvinnusköpun er einnig ofarlega á baugi í Bandaríkjunum þar sem atvinnuleysi hefur farið 

vaxandi og fjöldi þeirra sem býr við langvarandi atvinnuleysi hefur fjórfaldast frá því 

efnahagskreppan skall á. Efnahagskreppan hefur einnig haft þau áhrif að einhver fyrirtæki 

hafa dregið úr fjárframlögum til samfélagslegrar ábyrgðar. Þau hafa gert það með því að 

minnka gjafir til góðgerðarmála, sagt upp starfsfólki og dregið úr rannsóknum og þróun á 

sjálfbærum vörum. Meirihluti fyrirtækja í Bandaríkjunum hefur þó ekki breytt stefnu sinni í 

þessum málum svo um munar og einhver fyrirtæki hafa aukið rannsóknir og þróun á 

sjálfbærum vörum. (Jones, 2010) 
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Kreppan hefur líka haft áhrif á traust almennings til fyrirtækja. Í könnun sem var gerð árið 

2009 kemur í ljós að þær atvinnugreinar sem hafa sýnt hvað mesta ábyrgð á undanförnum 

árum eru smásalar og upplýsinga- og samskiptatækni. Þær atvinnugreinar sem komu hvað 

verst út voru fjármálaþjónusta og fjölmiðlar. Fyrirtæki þurfa að gera tvennt til að endurnýja 

traust almennings og það er að sýna jákvæð áhrif bæði félags- og umhverfislega og stuðla að 

sjálfbærni. (Jones, 2010) 

Langvarandi sjúkdómar fólks, eins og sykursýki, offita og kransæðasjúkdómar eru mjög dýrir 

fyrir Bandarísku þjóðina og geta fyrirtæki komið að þessum málefnum í gegnum 

samfélagslega ábyrgð sína. Mannréttindi eru málefni sem eru ofarlega á baugi hjá 

Bandarískum fyrirtækjum sem að starfa á alþjóðavettvangi og hefur verið gefin út skýrsla sem 

hjálpar stjórnendum að skilja hverjar væntingar hagsmunaaðila eru í þeim málum. Skýrslan 

var gerð vegna þess hversu mörg fyrirtæki, um 5000 fyrirtæki í um 130 löndum, eru 

samningsaðilar að hnattrænu samkomulagi Sameinuðu þjóðanna. (Jones, 2010) 

Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að leita leiða til þess að gera CSR að hluta að hefðbundum 

viðskiptum með því að framleiða vörur og þjónustu sem að snúa að félagslegum málefnum 

eins og lýðheilsu, vatni, fæðuöryggi og orku. Könnun hefur leitt það í ljós að aðal málefnin á 

dagskrá forstjóra fyrirtækja í dag eru samfélagsleg ábyrgð, hversu nauðsynleg CSR er fyrir 

fyrirtæki og að fyrirtæki þurfa að vinna náið með ríkisstjórnum í því að takast á við opinber 

mál. Flestum æðstu stjórnendum bandarískra fyrirtækja finnst að fyrirtæki eigi að taka meiri 

þátt í málefnum á borð við heilbrigðismál, menntun, loftslagsbreytingar og fleiri. (Jones, 

2010) 

Bandarískir neytendur ætlast í auknum mæli til þess að fyrirtæki geri meira en að hámarka 

hagnað sinn. Þeir leitast við að velja vörur og þjónustu hjá fyrirtækjum sem að eru 

samfélagslega ábyrg, þau eru valin fram yfir hönnun og nýsköpun og vörumerkjahollustu. 

Almenningur telur það ekki lengur nægilegt að fyrirtæki sýni samfélagslega ábyrgð með því 

að gefa pening til góðgerðarmála heldur vill hann að fyrirtæki geri góðverk í daglegum 

rekstri. (Jones, 2010) 

6.6.2 Löggjöf, viðmið og reglur í Bandaríkjunum 

Ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur sett lög og reglur um helstu félags-, neytenda- og 

umhverfismál. Lög um umhverfismál ná meðal annars yfir verndun vatns, orkuframleiðslu og 

losun loftmengandi efna. Alríkislög segja til um lágmarkslaun og öryggi á vinnustað fyrir 

flesta starfsmenn í opinbera- og einkageiranum en gefur hverju ríki fyrir sig svigrúm til að 
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setja strangari reglur. Lög varðandi vinnu- og öryggismál eru til þess ætluð að tryggja öryggi 

og heilsu starfsmanna. (Jones, 2010) 

Á tíunda áratug síðustu aldar hófu mörg fyrirtæki í Bandaríkjunum að skila sjálfbærniskýrslu 

samkvæmt alþjóðlegum staðli GRI. (Jones, 2010) 

6.6.3 CSR pýramídi Bandaríkjanna 

Þar sem að CSR pýramídi Carroll er að mestu byggður á rannsóknum á meðal fyrirtækja í 

Bandaríkjunum má áætla að CSR pýramídi Bandaríkjanna líti út eins og CSR pýramídi 

Carroll þar sem efnahagsleg ábyrgð er undirstaða pýramídans. Þar á eftir kemur lagaleg 

ábyrgð, svo siðferðileg ábyrgð og að lokum mannúðarleg ábyrgð. 

Efnahagsleg ábyrgð er undirstaðan og fyrirtæki leggja áherslu á að hámarka hagnað sinn og 

auka arðsemi hluthafanna. (Visser, 2008) 

Lagaleg ábyrgð kemur þar næst þar sem fyrirtæki leitast við að starfa innan ramma laganna. Í 

Bandaríkjunum er þó litið á mikla löggjöf sem skerðingu yfirvalda á frelsi fyrirtækja. (Visser, 

2008) 

Siðferðileg ábyrgð er svo þriðja svið pýramídans. Eins og fram hefur komið er CSR í 

Bandaríkjunum að breytast vegna þrýstings frá hagsmunaaðilum (Jones, 2010) og má því líta 

svo á að bandarísk fyrirtæki líti á það sem siðferðilega ábyrgð sína og skyldu að verða við 

óskum hagsmunaaðila.  

Mannúðarleg ábyrgð er fjórða sviðið. Í Bandaríkjunum er mannúðarleg ábyrgð valkvæð og 

það eru farsæl fyrirtæki og ríkir auðjöfrar sem gefa til góðgerðarmála. (Visser, 2008) 

Ríkisstjórn Bandaríkjanna veitir þeim fyrirtækjum sem gefa til góðgerðarmála skattaafslátt. 

Þessi skattaafsláttur er hvatning til fyrirtækja um að láta fé af hendi rakna sem þau myndu 

líklega ekki gera annars. (Jones, 2010) 

6.6.4 Niðurstaða 

Þar sem hugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja virðist eiga upptök sín að rekja til 

Bandaríkjanna má áætla að kenningar CSR séu einnig komnar þaðan og styðja þannig við 

CSR í Bandaríkjunum á einn eða annan hátt. Grunnur CSR pýramída Bandaríkjanna er 

efnahagsleg og lagaleg ábyrgð sem styður við klassísku kenninguna. Í Bandaríkjunum er lögð 

áhersla á að hámarka hagnað en það er gert innan ramma laganna og með það að leiðarljósi að 

valda ekki skaða. Kenningarnar um sáttmála samfélagsins og Corporate Social Performance 
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styðja við grunn pýramídans ásamt siðferðilegri ábyrgð. Hagsmunaaðilakenningin styður 

einnig við siðferðilega ábyrgð í CSR pýramída Bandaríkjanna þar sem fyrirtæki líta á það sem 

siðferðilega skyldu að verða við óskum hagsmunaaðila. Corporate Citizenship styður svo við 

hið mikla góðgerðarstarf sem á sér stað hjá Bandarískum fyrirtækjum. 

Til að samræma áherslur á samfélagslegri ábyrgð ættu fyrirtæki í Bandaríkjunum að innleiða 

ISO 26000. Fjölþjóðleg fyrirtæki verða að tileinka sér viðmiðunarreglur OECD til að vinna 

eftir á alþjóðlegum vettvangi þar sem oft er mikill munur á stefnu stjórnvalda utan hins stóra 

hagkerfis Bandaríkjanna og innan þess. Áætlun 21 og hnattrænt samkomulag UN eru einnig 

sáttmálar sem Bandaríkin ættu að vera aðilar að.  

6.7 Ástralía 

Ástralía er sjötta stærsta land heims og þar búa um 22 milljónir manna af ýmsum kynþáttum 

og frá hinum ýmsu menningarheimum. (Australian Government a) Formlegt nafn Ástralíu er 

Breska samveldið Ástralía (e. Commonwealth of Australia) og var það stofnað árið 1901 af 6 

sjálfstæðum breskum nýlendum. Elísabet II Englandsdrottning er þjóðhöfðingi Ástralíu. 

(Australian Government b) Ástralía er í hópi þeirra landa sem teljast til þróaðra ríkja 

samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011) 

6.7.1 CSR í Ástralíu 

Um aldamótin var samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja ekki ofarlega á baugi í Ástralíu en tíu árum 

síðar er CSR á dagskrá næstum allra forstjóra hjá stærri fyrirtækjum. (Black, 2010) Í 

samanburði við Norður-Ameríku og Evrópu hafa fyrirtæki í Ástralíu verið sein til skilja þá 

kosti sem samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja hefur. (Lucas, 2004) Að sumu leyti hefur Ástralía 

þó verið leiðandi á mörgum sviðum ekki síst á sviði samfélags- og menningalegrar þátttöku 

frumbyggja og mótun langtíma samstarfs á milli geira. Á heildina litið er CRS í Ástralíu í 

góðum málum en það er óraunhæft að bera CSR í Ástralíu saman við CSR í öðrum löndum 

vegna sérkenna og menningarlegrar sérstöðu landsins. (Birch, 2007) 

Ástralía hefur fylgt Bretum í velferðarmálum þar sem félagskerfið hefur aðallega verið á 

ábyrgð ríkisins og það var ekki mikill styr um málefni tengd CSR fyrir árið 1980. Árið 1983 

var lögum um banka breytt í Ástralíu sem gerði erlendum bönkum kleift að starfa í Ástralíu. 

Þetta opnaði markaðinn og gerði hann flóknari sem varð til þess að meiri vakning var í 

málefnum tengdum CSR. Upp úr 1990 urðu fleiri áberandi hremmingar til þess að ríkisstjórnir 

og frjáls félagasamtök veltu fyrir sér ábyrgð fyrirtækja og þegar fyrirtækið James Hardie 

reyndi að komast undan skaðabótaskyldu vegna asbests leiddi það til alríkis skoðunar á því 
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hvort það ætti að herða fyrirtækjalögin og auka ábyrgð fyrirtækja. Lögunum var ekki breytt en 

kallað var eftir því að hið opinbera myndi hvetja fyrirtæki til samfélagslegrar ábyrgðar og 

þeim skilaboðum var komið til stjórnenda fyrirtækja að CSR ætti að vera hluti af daglegum 

rekstri. Þessar hremmingar hafa skipt meira máli fyrir CSR í Ástralíu heldur en kenningar á 

borð við fjórskiptingu Carroll á CSR. (Black, 2010) 

Ástralskir stjórnendur fyrirtækja líta svo á að helsta áskorun þeirra í samfélaglegri ábyrgð sé 

að haga rekstri sínum á þann hátt að bæði kröfum samfélagsins og stefnu fyrirtækisins sé 

mætt. Hjá áströlskum fyrirtækjum eru mannúðarmál og fjárfesting í samfélaginu 

forgangsverkefni. (Black, 2010) Ástralska ríkisstjórnin veitir skattaívilnanir til að lokka 

fyrirtæki til að sinna mannúðarmálum í samfélaginu, svipað og gert er í Bandaríkjunum. 

(Lucas, 2004) 

Samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja er ekki enn orðin hluti af kjarnastefnu fyrirtækja í Ástralíu 

en mikill áhugi ef fyrir því að efla CSR. Stöðvun neikvæðra áhrifa fyrirtækja á umhverfið og 

loftslagsbreytingar eru þau málefni tengd umhverfismálum sem virðast vera ofarlega á 

dagskrá. (Black, 2010) Annað sem að er drifkraftur ástralskra fyrirtækja fyrir ábyrgri hegðun 

er hið hnattvædda markaðssvæði þar sem þekking er lykilinn að samkeppnishæfni. (Lucas, 

2004) 

6.7.2 Löggjöf, viðmið og reglur í Ástralíu 

Ríkisstjórn Ástralíu hefur sett af stað þrjú verkefni sem eiga að hvetja fyrirtæki til að sýna 

meiri samfélags- og umhverfislega ábyrgð. Áætlun um kolefnisminnkun mun hefjast í 

kringum 2012 – 2013 og ætlunin er að árið 2020 verið búið að minnka losun um 5% – 15% 

miðað við árið 2000. Verkefni um ábyrga viðskiptahætti var sett af stað af frjálsu 

félagasamtökunum St James Ethics Centre til að fjölga þeim fyrirtækjum i Ástralíu sem að 

innleiða hjá sér ábyrgari viðskiptahætti. Ríkisstjórn Ástralíu veitti fjárveitingu til Responsible 

Investment Association Australasia til að setja á stofn Responsible Investment Academy. 

Þetta er fyrsta miðstöðin í heimi sem býður uppá kennslu á háskólastigi um ábyrga 

fjárfestingu, þjálfun og nýsköpun. Boðið verður uppá fjarkennslu fyrir sérfræðinga í 

fjárfestingum um hvernig eigi að samþætta umhverfis-, félags- og stjórnunarmál inní 

fjárfestingarákvarðanir. (Black, 2010) 

Í Ástralíu er ekki mikil löggjöf í málefnum tengdum samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja fyrir 

utan Corporations Act (2001 og 2004) sem krefur fyrirtæki um að láta uppi atriði varðandi 

brot á umhverfislögum og leyfum í ársskýrslum sínum og Financial Services Reform Act 
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(2001) sem krefur fyrirtæki um að upplýsa hvaða vinnustaðall eða umhverfis-, félags- eða 

siðferðismál er tekið tillit til við ákvarðanatöku um fjárfestingu. Sumir vilja meina að Ástralía 

sé langt á eftir í CSR vegna lítillar löggjafar um málefni tengdum CSR en áströlsk fyrirtæki 

segja þetta skýr merki um sérkenni Ástralíu á þessu sviði. (Birch, 2007) 

Alþjóðlegir sáttmálar, á borð við hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna, eru ekki 

algengir í Ástralíu en fyrirtæki eru í auknum mæli að nota staðla og viðmiðunarreglur á borð 

við GRI, Dow Jones, viðmiðunarreglur OECD um fjölþjóðleg fyrirtæki og fleiri. Innlendir 

staðlar á borð við Australian Stock Exchange´s Principles of Good Corporate Governance eru 

einnig mikið notaðir. (Birch, 2007) 

Á síðustu tíu árum hefur orðið mikil aukning á því að áströlsk fyrirtæki geri grein fyrir 

málefnum á borð við sjálfbærni, samfélags- og umhverfismál í ársskýrslum og á heimasíðum 

sínum. (Birch, 2007) 

6.7.3 CSR pýramídi Ástralíu 

Lítil rannsóknarkönnun var gerð árið 2000 á meðal stjórnenda þrettán fyrirtækja í Ástralíu til 

að skoða hvort CSR pýramídi Carroll eigi við í Ástralíu. Í ljós kom að pýramídi 

samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja í Ástralíu er settur saman af fjórum sviðum líkt og CSR 

pýramídi Carroll. Undirstaðan er efnahagsleg ábyrgð, þar næst kemur lagaleg ábyrgð. Í stað 

siðferðilegrar ábyrgðar í pýramída Carroll kemur mannúðarleg ábyrgð næst á eftir þeirri 

lagalegu og að lokum kemur siðferðileg ábyrgð en hún hefur verið endurskilgreind sem 

stefnumarkandi ábyrgð. (Black, 2001) 

Viðmælendur könnunarinnar voru mjög skýrir um efnahagslega ábyrgð sína sem grundvöll 

samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa að hagnast til að geta gefið til baka til 

samfélagsins. Lagaleg ábyrgð er líka grundvöllur samfélagslegrar ábyrgðar og í nokkrum 

fyrirtækjum eru námskeið fyrir starfsmenn til að ganga úr skugga um að fyrirtækið fari að 

settum lögum og reglum. Grunnurinn í CSR pýramída Carroll, efnahagsleg og lagaleg ábyrgð, 

er einnig grunnurinn í CSR pýramída Ástralíu. (Black, 2001) 

Þegar næstu tvö svið pýramídans, siðferðileg og mannúðarleg ábyrgð, voru skoðuð kom í ljós 

að skilgreining áströlsku stjórnendanna var ekki sú sama og Carroll setti fram. Í stað 

siðferðilegar ábyrgðar skilgreindu þeir það svið sem stefnumarkandi samfélagslega ábyrgð og 

mannúðarlega ábyrgð skilgreindu þeir sem óeigingjarna mannúðarlega ábyrgð sem að kemur 

næst á eftir lagalegri ábyrgð í CSR pýramída Ástralíu. (Black, 2001) 
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Óeigingjörn mannúðarleg ábyrgð er þegar fyrirtæki gera rétt. Það er þannig talið rétt að gefa 

til baka til samfélagsins og þakka þannig fyrir þá hollustu sem samfélagið veitir fyrirtækinu. 

Fyrirtæki hlúa að minnihlutahópum eins og frumbyggjum í afskekktum byggðum. (Black, 

2001) 

Stefnumarkandi samfélagsleg ábyrgð er þegar fyrirtæki gefa til samfélagsins með það að 

leiðarljósi að mæta því sem er mikilvægt fyrir viðskipti og fyrirtækið. Þetta er gert til að 

mynda með því að huga að heilbrigði starfsmanna, bjóða uppá ráðgjöf og líkamsrækt til að 

efla móral og heilsu starfsmanna og til að fækka veikindadögum. Fyrirtæki setja einnig 

siðareglur með það í huga að þær skili fyrirtækinu ávinningi. (Black, 2001) 

6.7.4 Niðurstaða 

Klassíska kenningin styður að hluta til við grunn CSR pýramída Ástralíu þar sem undirstaða 

samfélaglegrar ábyrgðar er að hagnast og starfa innan ramma laganna. Corporate Citizenship 

styður við bæði þriðja og fjórða svið CSR pýramída Ástralíu, óeigingjarna mannúðarlega 

ábyrgð og stefnumarkandi samfélagslega ábyrgð þar sem samkvæmt báðum þessum sviðum 

eiga fyrirtæki að gefa til baka til samfélagsins. Kenningin um sáttmála samfélagsins og 

hagsmunaaðilakenningin styðja líka vel við þessi svið. Corporate Social Performance styður 

við CSR pýramída Ástralíu í heild sinni.  

Fyrirtæki í Ástralíu ættu að innleiða hjá sér ISO 26000 og taka þannig upp alþjóðlega 

skilgreiningu á hugtakinu CSR. Svo virðist sem stjórnvöld og fyrirtæki í Ástralíu séu svolítið 

sér á báti hvað varðar löggjöf, viðmið og skilgreiningu á CSR. Stjórnvöld í Ástralíu ættu að 

innleiða áætlun 21 til að áherslur á efnahags- og félagslegum þáttum í samræmi við önnur ríki 

heims. Viðmiðunarreglur OECD eiga við um fjölþjóðleg fyrirtæki í Ástralíu. 

7 Niðurstöður 

Það er áhugavert að sjá hvernig hin ýmsu hugtök innfæddra í ólíkum heimshlutum tengjast 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja sem gefur til kynna að samfélagsleg ábyrgð sé greipt í 

menningu mannkynsins óháð landfræðilegri staðsetningu, trúarbrögðum og kynþætti. 

Eftir að þessir heimshlutar hafa verið skoðaðir liggur það ljóst fyrir að áherslumunur er á 

skilgreiningu og framkvæmd samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja í heiminum og er því hægt 

að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, er munur á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja í 

mismunandi menningarheimum, játandi. Sérstaklega mikill munur er á milli CSR í 
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þróunarríkjum og þróuðum ríkjum. Í þróunarríkjum er fátækt, spilling og heilbrigðisvandi 

áberandi, lítið er um löggjöf og uppbygging stjórnkerfis er ekki góð. Fyrirtæki einbeita sér því 

að þessum málefnum í tengslum við samfélagslega ábyrgð sína. Í þróuðum ríkjum eru 

umhverfismál helstu málefni samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja ásamt orkunýtingu. 

Klassíska kenningin styður betur við CSR í þróuðum ríkjum held en þróunarríkjum þar sem 

hún byggir á afskiptaleysi stjórnvalda svo að markaðurinn geti verið skilvirkur. Samkvæmt 

kenningunni eiga fyrirtæki að hámarka hagnað sinn og arðsemi hluthafanna með því að starfa 

innan ramma laganna og án þess að valda skaða. Í þróuðum ríkjum er rammi laganna vel 

skilgreindur og framfylgni laga er góð. Fræðilega séð gæti þessi kenning því gengið upp í 

þróuðum ríkjum en í þróunarríkjum er það vanmáttur stjórnvalda sem leiðir af sér spillingu, 

löggjöf og framkvæmd laga er ábótavant og gengur klassíska kenningin því ekki upp þar. 

Kenningin um sáttmála samfélagsins styður við samfélagslega ábyrgð fyrirtækja um alla 

heim, óháð staðsetningu og menningu. Skyldan til að mæta kröfum samfélagsins á allsstaðar 

við.  

Það sama má segja um hagsmunaaðilakenninguna. Allar ákvarðanir fyrirtæki, stór og smá, 

hvar sem er í heiminum hafa áhrif á fjölda hagsmunaaðila. Hagsmunaaðilar geta verið 

neytendur, starfsfólk og samfélagið í heild, svo dæmi séu tekin, og fyrirtæki þurfa að taka tillit 

til allra hagsmunaaðila sinna við ákvarðanatökur. Það er líka vegna þrýstings frá 

hagsmunaaðilum sem fyrirtæki eru farin að huga betur að CSR í stefnu sinni og framkvæmd. Í 

vanþróuðum ríkjum er þó yfirleitt minni þrýstingur frá öðrum hagsmunaaðilum en hluthöfum 

því þar vantar upp á gagnsæi og upplýsingagjöf og sumstaðar eru neytendasamtök og frjáls 

félagasamtök bönnuð eða þau eru á mála yfirvalda eins og í ríkjum Mið-Austurlanda og í 

Kína. 

Corporate Citizenship er sú kenning sem að virðist hafa jafnt vægi hvar sem er í heiminum. 

Kenningin tengist mannúðarlegri ábyrgð fyrirtækja og þó svo sú ábyrgð hafi ekki jafn mikið 

vægi í öllu heimshlutum þá teljast öll fyrirtæki heims sem leggja af mörkum til samfélagsins 

og starfa að mannúðarmálum vera góðir borgarar. Mannúðarmál eru þó af öðrum toga í 

þróunarríkjum þar sem þau eiga yfirleitt rætur sínar að rekja djúpt í menningu ríkjanna. Í 

þróuðum starfa fyrirtæki að mannúðarmálum aðallega vegna þess að þau njóta ávinnings af 

því, annað hvort í formi skattaafsláttar eða jákvæðrar ímyndar fyrirtækisins. 
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Corporate Social Performance er kenning sem styður við fyrstu þrjú svið CSR pýramída 

Carroll, efnahagslega, lagalega og siðferðilega ábyrgð, og á sú kenning því vel við í þróuðum 

ríkjum þar sem CSR pýramídi þeirra lítur yfirleitt út eins og CSR pýramídi Carroll. Í 

þróunarríkjum er því ekki eins farið og styður kenningin því ekki eins vel við CSR pýramída 

þróunarríkja. 

Þó að CSR pýramídinn líti yfirleitt eins út í öllum þróunarríkjum þá er áherslumunur á 

mikilvægi sviða pýramídans og forgangsmálum CSR. Þennan áherslumun má að mestu leyti 

rekja til mismunandi trúarbragða og menningar á milli ríkja. Sömu sögu er að segja um CSR 

pýramída þróaðra ríkja og málefna CSR. Mesta muninn er þó að finna í Ástralíu sem gæti 

útskýrst af því hversu stutt er síðan hugtakið festi sig í sessi í landinu. Aðra útskýringu gæti 

verið að finna í menningu landsins og sögu. 

Þær viðmiðunarreglur sem kynntar eru í þessari ritgerð eiga við í öllum heimshlutum enda um 

alþjóðleg viðmið að ræða. ISO 26000 staðallinn um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er það 

nýr af nálinni að ekki er að finna upplýsingar um fyrirtæki sem hafa innleitt staðalinn. Framtíð 

alþjóðlegrar skilgreiningar og framtíðar samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja telur höfundur að 

sé að finna í þessum staðli og ættu öll fyrirtæki heims að innleiða hann þar sem sagt er að 

hann henti öllum fyrirtækjum, bæði stórum og smáum, hvar sem er í heiminum. Mælingar á 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja yrðu mun marktækari ef að öll fyrirtæki starfa samkvæmt 

þessum staðli.  

Helstu viðmið og kenningar CSR eru kynnt í þessari ritgerð en þó er ekki um tæmandi lista að 

ræða. Einnig eru til fleiri módel fyrir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja en CSR pýramídi 

Carroll og ef að CSR í heiminum væri skoðað út frá öðrum módelum og kenningum gæti 

verið að niðurstöðurnar yrðu aðrar. Áhugavert væri að gera ítarlega úttekt á CSR í hverju 

landi fyrir sig og bera CSR saman á milli landa. Það væri einnig áhugavert að skoða 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í mismunandi löndum út frá menningarvíddum Geert 

Hofstede. 
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