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Kina integrerer klima- og miljøhensyn, gjennom konseptet Corporate
Social Responsibility.
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Summary
This report is based on an empirical analysis examining how and why
state-owned companies in China are utilizing Corporate Social
Responsibility in relation to combating climate change and other
environmental issues.
The analysis was conducted at two levels in order to study the
implementation of different CSR measures. The first part of the report is
centered on conceivable causes for the Chinese Government’s increasing
attention on environmental issues - and the implications these have for
the state-owned companies. Subsequently, part two focuses on how the
Chinese Government and other stakeholders influence companies in
integrating CSR in their business strategies.
The purpose of this report is to explain and interpret on the degree of
integration of CSR and simultaneously to investigate the degree of
seriousness displayed by the companies when executing their CSR
strategies. In specific, the main objective of the report is to answer
whether CSR primarily is related to public relations and reputation
management - or are the measures done in real attempts to create green,
sustainable solutions, and combat climate change?
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Sammendrag
I denne rapporten analyserer jeg hvordan statseide selskaper i Kina
benytter Corporate Social Responsibility i håndteringen av spørsmål
rundt klima og miljø. For å besvare forskningsspørsmålet analyseres
integreringen av klima- og miljøtematikk på to nivåer, der første del
omhandler årsaker til økt miljø- og klimafokus initiert av de kinesiske
myndighetene, samt de implikasjoner dette har for bedriftene. Deretter
trekkes den empiriske analysen ned på bedriftsnivå i del to, for å undersøke hvordan myndighetene og andre aktører fungerer som pressmekanismer for økt integrering av CSR. Målet er å si noe om hvilke
årsaker som påvirker integreringen av CSR i bedriftene, og til sist
undersøke hvor dypt denne formen for CSR-arbeid stikker; er CSR
primært knyttet til PR og omdømmebygging, eller forsøk på å skape
bærekraftige løsninger?
Tre teoretiske perspektiver innenfor institusjonell teori benyttes for å
beskrive og forklare hva som kjennetegner endringsprosessene i de statseide bedriftene. Funnene viser at det skjer stadige endringer mot økt
integrering av klima- og miljøhensyn i disse, og at dette i stor grad er
initiert av myndighetene, samt press fra det internasjonale markedet.
Parallelt viser analysen at disse funnene må modereres på to områder på
bakgrunn av at (1) lover og reguleringer av miljø i liten grad overholdes i
praksis, (2) i tillegg til at den kinesiske industrien i utgangspunktet er
svært energiintensiv, slik at en reduksjon i energiintensitet og karbonintensitet i realiteten vil tilsvare business as usual i «vestlig» industri.
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Forord
Denne rapporten er basert på min masteroppgave skrevet våren 2012 ved
Fridtjof Nansens Institutt, samt innen rammene for Senter for internasjonal klima- og energipolitikk CICEP. Rapporten er også skrevet på
stipend fra CICEPs arbeidspakke 1 som omhandler studier av drivkrefter
og utviklingstrekk innen klima- og energipolitikk i ulike land. I denne
rapporten er studieobjektet utviklingen og implementeringen av CSR i
statseide bedrifter i Kina. Det er gjort noen forandringer og enkelte feil er
korrigert i denne utgaven, i sammenlikning med oppgaven som ble levert
våren 2012.
Tematikken ble valgt ut fra en generell interesse for Kina etter en studietur der både nåværende og fremtidige utfordringer landet står overfor ble
berørt, samt hvilke implikasjoner dette vil ha for det internasjonale samfunn. Samtidig har tema som statseide bedrifter og CSR vært helt ny for
meg, og det har vært mye å sette seg inn i. Hvor spennende, omfattende
og ikke minst krevende skriveprosessen ville bli, hadde jeg ikke forutsett.
Perioden har trolig vært den mest lærerike i mitt liv, og ikke minst også
utrolig spennende. Det er derfor med blandede følelser jeg setter
punktum, både for denne rapporten og for mange års studier.
Det er en rekke personer å takke for gjennomføringen av dette. Jeg vil
takke hovedveileder Arild Underdal, spesielt for å ha latt meg være del av
CICEP, og biveileder Iselin Stensdal ved Fridtjof Nansens Institutt, samt
andre ved instituttet, har vært fantastiske ressurser gjennom hele
prosessen, både faglig og sosialt. Takk for kontorplass, kaffepauser, quiz
og ikke minst joggeturene som har gitt ny energi og ny giv. Jeg vil i
tillegg sende en stor takk til alle de herlige menneskene på kullet, og da
spesielt lunsjgjengen, uten dere ville masterstudiet på ingen måte vært en
like positiv opplevelse hverken faglig eller sosialt. Det er også veldig
mange mennesker utenom studiene som fortjener en stor takk, spesielt
familien og venninnegjengene.
Feil og mangler er helt og holdent mine egne.
Kuala Lumpur, september 2012
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It is a very awkward situation for the country because our
greatest achievement is also our biggest burden, there is
pressure for change, but many people refuse to accept that
we need a new approach so soon
(Wang Jinnan i Kahn & Yardley 2007).
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1

Innledning og forskningsspørsmål

Kina har opplevd en industriell utvikling og økonomisk vekst uten
sammenligning de siste tre tiårene, en utvikling som karakteriseres som
den største begivenheten det 21.århundret vil oppleve. Utviklingen
medfører så store maktskifter i verden at vi vil kunne være vitne til
overgangen mot en bipolar maktstruktur med Kina som den andre
stormakt1(Tunsjø). Dette skyldes da hverken militær overlegenhet eller en
ekspansiv politikk; det er den industrielle utviklingen og en eksportbasert
økonomisk vekst som har ført med seg denne utviklingen. Økonomiske
reformer, åpningen av landets grenser, samt omstruktureringen av
bedriftene2 mot en statskapitalistisk økonomi, har medført enorme
direkteinvesteringer i landet og løftet svært mange ut av fattigdom.
Parallelt har industriutbygging, energi- og metallutvinning medført en
rekke nye problemstillinger - på den ene siden i form av energiforsyningsutfordringer ved økende olje- og kulletterspørsel, og på den
andre siden store sosiale og miljømessige utfordringer. Sistnevnte i form
av enorme forurensningsproblemer, utnyttelse av arbeidstakere, mangel
på sosiale og legale rettigheter, som har medført negativ internasjonal
oppmerksomhet rettet mot både det kinesiske styresettet og industriens
utnyttelse av omgivelsene3. De siste årene har kinesiske myndigheter dermed tatt til orde for endringer, ved blant annet å innføre corporate social
responsibility (CSR)4 i de statseide bedriftene, og ved å sette nasjonale
målsetninger for å senke karbonintensiteten og energiintensiteten i
industrien5.
Disse målene reflekteres blant annet i den 12. femårsplanen for
økonomisk og politisk utvikling, og representerer en dreining mot et
stadig økende klima- energi- og miljøfokus. Myndighetene har nå stilt
krav til hver enkelt provins om å overholde gitte utslippsmål, som også
vil påvirke bedriftene (Seligsohn 2011). Innføringen av CSR er derfor et
tiltak av flere for å implementere og gjennomføre energikutt, og øke
bedre driftseffektiviteten. Et av disse tiltakene er at de statseide
bedriftene6 blant annet må utstede periodiske bærekraftighetsrapporter
innen utgangen av 2012 (SASAC 2011). Til tross for å være et nytt
konsept i Kina, har CSR i seg selv eksistert i «vestlige»7 land i flere tiår.

1

Et annet scenario er en multipolar verden med USA og Kina, samt Russland, Japan,
India og evt EU (Tunsjø).
2
I denne rapporten er kun de statseide bedriftene gjenstand for undersøkelse
3
Omgivelser omtales i denne rapporten som fellesbetegnelse på naturen og miljøet i
fysisk nærhet til bedriftene, samt grupper av mennesker og institusjoner som på en eller
annen måte kan bli berørt av bedriftenes virke. Dette kan være myndighetene, NGO ‘er,
lokalbefolkningen eller opinionen. Media er en indirekte gruppe på grunn av deres rolle
primært som talerør for andre grupper.
I denne rapporten vil ikke sosiale og legale utfordringer være del av problemstillingen,
men er uløselig knyttet til bedriftsansvar, og vil dermed være tilstede igjennom empiri og
analyse.
4
På norsk bedriftenes samfunnsansvar. Se avsnitt for begrepsavklaring
5
Jf. Fotnote 3: Det vil i denne rapporten fokuseres primært på klima-, energi- og
miljøaspekter.
6
Kinesiske energiproduserende industri innen ikke-fornybare energi er statseide i Kina
7
Se avsnitt for begrepsavklaring
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Konseptet fikk likevel ingen stor utbredelse blant kinesiskeide selskap,
inntil de nasjonale bedriftene begynte å gjøre investeringer også utenfor
Kinas grenser. Dette aktualiserte CSR, da mange av disse selskapene ble
kritisert for manglende hensynstagning til vertslandenes befolkning og
miljø. Dermed ble bedriftsansvar en nødvendighet, da dette er en måte å
legitimere driftsvirksomheten og bedre selskapers omdømme. I tillegg ser
man en økende forventning på det internasjonale markedet, om at
selskaper må være bevisst sitt eget samfunnsansvar; dette innebærer å
utføre sitt virke igjennom aktivt CSR-arbeid for å balansere den økonomiske veksten med miljømessig og filantropisk ansvarlighet. Til tross
for tiltak og forsøk på utbedringer av forurensningsrelaterte problemer i
de kinesiske bedriftene, har mange forskere og andre både nasjonalt og
internasjonalt stilt spørsmålstegn ved hvor dypt dette arbeidet stikker: er
det kun de kinesiske myndighetene som tar til orde for endringer, eller
betyr dette også reelle endringer på bedriftsnivå?
I en tid da forurensningens pris vokser i takt med stadig økonomisk vekst
og konsum blir forskningsspørsmålet –
Hvordan beskrive og forklare et økende miljø- og klimahensyn i de statseide bedriftene gjennom CSR? Ser man
her en reell økning i klimabevissthet gjennom praksisendring, eller en form for «business as usual» i ny
forkledning?
Her vil hovedfokus ligge på de petroleumsproduserende nasjonale
selskapene, samtidig vil jeg gi en generell presentasjon og vurdering av
samtlige statseide selskapene på et mer overordnet plan. I denne
rapporten ønsker jeg å beskrive og forklare hvordan denne fokusendringen mot klima- og miljøproblemer integreres, ved implementering
av CSR i bedriftene. Dette skal gjøres ved først å undersøke hvordan og
hvorfor myndighetene fremmer klima- og miljøtematikken i stadig
økende grad, og hvordan dette påvirker bedriftenes arbeid. Deretter vil
jeg undersøke hvilke andre deler av omgivelsene som påvirker
bedriftenes CSR-strategi, og hva slags utslag dette får for CSR-arbeidet.
Gjennom å se nærmere på hva de statseide bedriftene gjør generelt – og
de nasjonale oljeselskapene spesielt, skal jeg kartlegge hvordan myndighetenes regler og reformer, samt andre pressmekanismer, preger
utviklingen i bedriftene i lys av ulike organisasjonsteoretiske perspektiver. Målet er altså å kartlegge hva som kan forklare endring, eller
mangel på endring, med hensyn til arbeid for klima- og miljøarbeid
gjennom CSR i bedriftene.

1.1

Hvordan utføre forskningsopplegget?

Første del av rapporten utgjør kapittel 1 til 5 og er først og fremst
beskrivende, og skal legge et bakteppe for besvarelsen av problemstillingen. Her beskrives først den økonomiske veksten, opprinnelsen og
utviklingen av de statseide bedriftene i Kina, samt miljø- og klimautfordringene Kina står overfor i dag. Deretter presenteres opprinnelsen
til CSR eller bedriftsansvar i «vesten», og utviklingen av disse ideene i
Kina, samt bedriftsansvarets form i dag.

To get green is glorious?

Andre del av rapporten består av kapittel 6, 7 og 8, der jeg skal se på
endringsprosessene og integreringen av klima- og miljøtematikk på de
kinesiske myndighetenes agenda gjennom lovverket og femårsplanene. I
tillegg vil integreringen av CSR som en kinesisk virksomhetsstrategi for
de statseide bedriftene beskrives, forklares og analyseres. Dette vil
kartlegges nærmere gjennom analyse av dokumenter og intervjuer, for på
best mulig måte å forklare endringsprosessene, eller mangel på endring,
med hensyn til klima og miljø gjennom CSR-arbeidet. Til sist vil dette
ses i lys av de teoretiske perspektivene, før trådene så trekkes sammen i
en avsluttende konklusjon. Til tross for at det er bedriftene som er gjenstand for undersøkelse her, blir myndighetene viet mye plass. Dette er
fordi de statseide bedriftene og myndigheter har et særegent forhold i
Kina, noe denne rapporten vil belyse. I tillegg vil det i en rapport som
primært ser på klima- og miljøarbeid internt i landet være lite hensiktsmessig å skille myndighetenes og bedriftenes tiltak på forhånd, da det
eventuelt vil fremkomme av den empiriske analysen hvis myndighetene
har lite forklaringskraft som uavhengig variabel.
Hvordan besvare forskningsspørsmålet: Forskningsdesign
Rapporten er utformet som en empirisk undersøkelse med utgangspunkt i
hvorledes statseide selskaper har inkludert CSR som del av sin måte å
håndtere klima- og miljøproblematikken landet står overfor. Da det
primært er energiproduserende selskaper som omtales, vil også energiutfordringer inkluderes. Dette også fordi energi er uløselig knyttet
sammen med klima- og miljøutfordringene Kina står overfor – både i
form av hvordan problemene oppsto og hvordan disse må løses.
For å besvare forskningsspørsmålet tas det altså utgangspunkt i at den
empiriske delen er basert på to nivåer, da bedriftene som et produkt av sin
eier, staten, fortsatt påvirkes og preges av sitt opphav. Dermed vil første
del av den empiriske analysen omhandle mulige årsaker til økt miljø- og
klimafokus initiert av myndighetene. Deretter trekkes den empiriske
analysen ned på bedriftsnivå i del to, for å se hvordan myndighetene og
andre aktører fungerer som pressmekanismer for økt integrering av CSR.
Målet er altså å si noe om hvilke årsaker som påvirker integreringen av
klima og miljø i bedriftene, primært de energiproduserende, og til sist
undersøke hvor dypt denne formen for CSR-arbeid stikker. – er det
primært PR og omdømmebygging, eller er det forsøk på å skape bærekraftige løsninger?
Tre ulike teoretiske perspektiver innenfor institusjonell teori, et
instrumentelt og to institusjonelle, skisseres for å forsøke å beskrive og
forklare hva som kjennetegner endringsprosessene i de statseide
bedriftene.
I det instrumentelle perspektivet ses aktørene, i dette tilfellet bedriftene,
som tilnærmet rasjonelle. Det antas at disse vil opptre i tråd med formelle
prosedyrer, regler og strukturer som gjør at strukturelle endringer kan
skje relativt enkelt og raskt. Teorien har et hierarkisk utgangspunkt der de
formelle prosedyrene, reglene og strukturene er myndighetenes styrings-
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mekanisme for å kontrollere bedriftenes endringsprosesser. En antakelse
vil være at omgivelsenes8 krav har ført til store omlegginger og strukturelle endringer, gitt at bedriftene ser verdien av denne omleggingen. I lys
av dette perspektivet følger aktørene en kost-nytteidé, og det vil dermed
være sannsynlig at endringer skjer fordi den økonomiske verdien av disse
raske omstillingsprosessene veier tyngre enn å stå på stedet hvil.
Motsetningen til dette perspektivet er et kulturperspektiv som går ut fra at
aktørene lar seg styre av uformelle normer og verdier og i mindre grad
formelle prosedyrer, regler og strukturer. Dette gjør stiavhengighet
avgjørende for endringsprosessene, da dette betyr at normene og verdiene
bedriftene ble fundert på vil påvirke utviklingen også i fremtiden. Dette
kan skape endringstreghet eller motstand mot endringer: her vil en
påstand være at bedriftene vil ha vanskelig for å tilpasse seg omgivelsenes stadig endrete krav, slik at en tilpasning og omlegging mot en mer
miljøvennlig måte å drive på vil kunne møte implisitt eller eksplisitt
motstand og dermed ta lang tid. Myteperspektivet er en tredje tolkning
som baserer seg på at aktørene blir presset av omgivelsene9 som ønsker
strukturelle endringer, men at disse endringene i stor grad mislykkes i
implementeringen og strukturendringer uteblir. Dette presset kan enten
komme av at ulike grupper forsøker å påvirke og presse de kinesiske
myndighetene til å foreta lovendringer eller andre tiltak, eller gjennom at
myndighetene legger press på bedriftene til å foreta strukturendringer.
Dette kan dermed manifesteres som en form for «window dressing», og
kan både ha en instrumentell motivasjon eller gjøres «i god tro». Dette vil
utypes i kapittel 2.

1.2

Avgrensning og begrepsavklaring

Med tanke på at jeg med denne rapporten ikke har ambisjoner om å
generalisere til alle kinesiske selskaper, er formålet å si noe om hva som
kjennetegner CSR i de nasjonale oljeselskapene spesielt, og de statseide
bedriftene mer generelt. Videre vil forholdet mellom bedrifter og
myndigheter være et viktig element, da det som nevnt er statseide
bedrifter som undersøkes. Disse bedriftene har som vi skal se, lange og
stadig sammenfiltrede bånd med myndighetene i Kina, og det vil være
umulig å skrive uttømmende om bedriftene eller myndighetene. Dermed
velger jeg her å fokusere på visse elementer for å forsøke å skape en
forståelse av hva som karakteriserer endringene som skjer i disse
selskapene.
1.2.1 Operasjonalisering av avhengig variabel
I de fleste tilfeller vil det være flere mulige fremgangsmåter og metoder
for operasjonalisering, dog noen mer realistiske enn andre med hensyn til
rammene for et forskningsopplegg, noe som også denne rapporten må ta
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Dvs. ulike omgivelser som inkluderer både nærmiljø, økosystemer, og pressgrupper som
det internasjonale samfunn gjennom for eksempel klimaforhandlinger e.l. legger press på
myndighetene, samtidig som det internasjonale markedet, og de nasjonale myndighetene
er pressmekanismer for bedriftene. NGO’er, opinionen, mediene etc. kan fungere som
pressmekanismer på begge nivå
9
Som over – både nasjonale og internasjonale pressmekanismer kan påvirke, men
nasjonale vil vektlegges i større grad enn internasjonale i denne rapporten.
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hensyn til. I en forskningsundersøkelse vil en jo alltid etterstrebe å finne
den hele og fulle sannheten, noe som likevel sjelden eller aldri lar seg
gjøre. Spesielt med tanke på begrensninger i ressurser, tid, kapasitet og
muligheter for å oppdrive informasjon, vil det stort sett aldri være mulig å
få vite alt om temaet man forsker på. Med andre ord må en forstå hva
som vil være realistisk for en rapport av denne størrelsen, og ikke minst
innse at egen kunnskap alltid vil være begrenset på området. Det som skal
undersøkes er altså de uavhengige variablenes påvirkning på den
avhengige variabelen, og utslaget dette gir. Dette kan altså forstås som på
hvilken måte ulike årsaker eller pressmekanismer påvirker fokuset på
klima-, energi og miljøutfordringene i de statseide bedriftene. Dette
analyseres deretter igjennom instrumentelle og institusjonelle perspektiver, for å si noe om endringens karakteristikk. Med andre ord er
observert endring gjenstand for undersøkelse, på bakgrunn av myndighetenes lover og regler, selskapenes historie og utvikling, media og
opinion, samt påvirkning fra det internasjonale markedet. Spørsmålet blir
da hvorvidt og på hvilken måte det er kausale forhold som binder
avhengig og uavhengige variabler sammen. Man må dermed være bevisst
potensiell påvirkning fra mellomliggende variabler som utgjør den
virkelige påvirkningen på avhengig variabel, og muligheten for spuriøse
effekter.
Deretter må det en teoretisk operasjonalisering, en konkretisering av
sentrale ord og begreper, til for å kunne si noe om hvordan opplegget kan
utføres. I dette tilfellet er utfallet på avhengig variabel formulert gjennom
gitte forventninger, men det konkrete utfallet er likevel definert som en
ukjent. Dermed er prosessene desto viktigere, og dermed også design og
metode. I denne sammenhengen er da endringsvillighet og endringsprosess gjenstand for undersøkelse og må tillegges mening. Med
endringsvillighet mener jeg i denne sammenhengen graden av villighet til
å gjøre endringer. Endring er definert som å forandre, omgjøre, gjøre
annerledes, endre kurs eller retning. Og deretter kommer altså prosessen
denne endringen skjer igjennom, hva forårsaker endringene og hvordan
karakterisere disse.
Organisasjonsendringer oppstår hyppigere nå enn man kunne observere
for bare noen tiår siden. Dette på bakgrunn av en annen dynamikk på det
internasjonale markedet, gjennom økende globalisering, men også innad i
enkeltlandene. Det kan dermed hevdes at bedriftenes omgivelser har blitt
mindre forutsigbare enn tidligere, og representerer en usikkerhet for disse
– som dermed må tåle større endringer på kortere tid (Iversen 2003: 55).
CSR er som vi skal se en form for organisasjonsoppskrift som kan
fungere som løsning på ulike typer tilpasningsproblematikk; konseptet
kan opptre som en form for frivillig eller mer eller mindre tvungen
strukturell konvergens, eller isomorfi10. Det fungerer derfor som en
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Isomorfi er antagelsen i ny-institusjonell teori om at organisasjoner som opererer
innenfor samme felt, vil over tid bli likere og gå mot en strukturell konvergens, altså at
strukturelle aspekter ved disse (organisasjonsstrukturer og formelle prosedyrer) vil bli mer
like.
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oppskrift som kan tas inn i og «installeres» for å skape legitimitet.
Oppskriften kan implementeres i større eller grad, noe som vil omtales i
teoridelen.
Jeg sammenlikner da tre ulike perspektiver for å se hvordan disse kan
karakterisere og forklare bedriftenes CSR-arbeid. Disse perspektivene
kan ses både som konkurrerende og komplementerende, i denne sammenhengen ses de som komplementerende. Jeg tar her utgangspunkt i
bedrifter som er like i kraft av å være kinesiske og statseide - ulike i det at
de opererer innen ulike felt, samtidig er alle de tre selskapene som er
gjenstand for mer inngående analyse, petroleumsselskaper. Disse tre er
China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum &
Chemical Corporation Limited (Sinopec), China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC). I kraft av å være nasjonale og internasjonale
giganter, samt gjennom eierskapsutøvelse over et stort antall datterselskaper, vil deres handlinger være viktige både for Kinas fremtidige
miljøutsikter og energisikkerhetsutsikter.
Gradering av CSR
Det er utfordrende å definere graden av endring som på en numerisk
skala, spesielt uten en ekstensiv sammenlikning med tilsvarende bedrifter
i andre land med tilsvarende vekst. I tillegg er grad av endring i stor grad
et skjønnsmessig spørsmål, som gjør det vanskelig å gi en eksakt
gradering. Jeg ser det likevel som hensiktsmessig å kategorisere bedriftsansvaret, slik at jeg vil benytte en skala for å plassere og vurdere CSRarbeid. Denne er inndelt i fire grader av CSR, og er dermed en skalering
på ordinalnivå. Det vil si at den har en rangorden, men kan dog ikke
rangeres som forholdstall. Dette fordi grad av CSR-strategi i bunn og
grunn er et skjønnsspørsmål og dermed subjektivt på mange måter.
Bedriftsansvar strekker seg på denne skalaen fra passivt til aktivt, deretter
strategisk og øverste nivå er innovativt CSR-arbeid. I kapittel 5 gis det en
utfyllende forklaring.
Noe av utfordringen i å gradere bedriftsansvarsstrategien en bedrift har,
er at CSR kan benyttes først og fremst som en retorisk strategi, eller det
kan representere et faktisk ønske om å bli mer bærekraftig eller et
normativt ansvar for nærmiljøet. Utfordringen ligger i at bedriftene kan
benytte CSR på den ene eller andre måten uten at det de underliggende
faktorene alltid lar seg observere. Spesielt det å identifisere endogen
motivasjon for CSR-arbeid kan være vanskelig, slik at antakelsene må
baseres på antatte motiver, samt eksternt observerbare årsaker til
bedriftsansvar. Det vil derfor benyttes ulike typer kildemateriale for å få
en forståelse av utviklingsprosessen av CSR generelt og innen klima og
miljø spesielt, da jeg tror det avgjørende er å få innblikk i forholdet og
dynamikken mellom myndigheter og statseide selskap, og hvordan
incentiver og sanksjoner, eller mangel på dette, kan spille inn. Dette
gjøres rent kvalitativt gjennom dokumentanalyse, sammenlikning av
rapporter, intervjuer, bruk av artikler og bøker og lignende, supplert med
utdrag fra statistiske undersøkelser.
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Begrepsavklaring
Enkelte av begrepene som benyttes ellers i rapporten er mye brukt, men
er noe uklare og trenger dermed en nærmere avgrensning og definisjon.
Begrepet ”Vesten” er velkjent, men bør dog avklares. Det benyttes her
konsekvent i anførselstegn, og anvendes som en forenkling og ikke som
en generalisering – og er ment å være et enkelt begrep primært for
landene i Nord- og Vest-Europa, i tillegg til USA, Canada, Australia og
New Zealand, også kalt det globale nord eller landgruppe 1. Jeg valgte
”Vesten” kun av praktiske årsaker.
Klima- miljø- og energiutfordringer er i og for seg velkjente begreper,
og her ser jeg disse i mange sammenhenger som ulike sider av samme
sak. Klima- og miljø omtales ikke sjelden sammen, da mange av
problemene innen de to temaene er overlappende. Likevel finnes det klare
skillelinjer mellom disse to, eksempelvis vil ikke kjernekraft berøre klima
og forsøpling nødvendigvis berøre klimaet, slik at jeg i denne rapporten
vil gjøre forenklinger og omtale disse sammen. I tillegg vil energi
inkluderes i denne variabelen, da det er energiutfordringene som har ført
til klima- og miljøproblemene. I tillegg har økt forbruk og fokus på
energisikkerhet tett sammenheng med hvordan klima- og miljøutfordringene behandles i Kina. I tillegg skaper det økte behovet for
energi forurensing gjennom kullkonsum, oljesøl som følger av
petroleumsutvinning, avskoging for å skaffe brensel etc. Igjen kan det
hevdes å være forenklinger å omtale klima- miljø- og energiutfordringer
som ulike sider av samme sak, men i innen rammene for denne rapporten
ses dette som til tider nødvendig.
CSR, Corporate Social Responsibility eller bedriftsansvar omtales
ofte som et vidt og lite håndfast begrep, men enkelte nøkkelkarakteristikker kan man i hvert fall hevde at samfunnsansvar består av.
Først og fremst omhandler det de forpliktelsene en bedrift kan sies å ha
overfor det samfunnet eller befolkningen innen det geografiske området
bedriften opererer innenfor (Smith 2003: 3). CSR vil omtales videre i
kapittel 5.
Grønn utvikling og bærekraftig utvikling har fått mye oppmerksomhet
de siste ti årene og er «trendbegreper» som brukes i sammenheng med
økonomisk utvikling. Halina Ward (2009) definerer bærekraftig utvikling
som
Development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their
own needs. It contains within it two key concepts: the
concept of 'needs', in particular the essential needs of the
world's poor, to which overriding priority should be given;
and the idea of limitations imposed by the state of
technology and social organizations on the environment's
ability to meet present and future needs (Ward 2009: 5).
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FN omtaler det å skape en grønn økonomi som ”a green economy in the
context of sustainable development and poverty eradication and the
institutional framework for sustainable development” (UNEP 2010). Jeg
vil ta utgangspunkt i denne forståelsen av begrepene i denne rapporten, i
tillegg til en forutsetning om at «grønne» energikilder vil si fornybare
energikilder.
Statseide selskaper i Kina defineres som bedrifter eiet av og underlagt et
statsorgan, sentralt eller lokalt, og uavhengig om de er børsnoterte eller
ikke. Å være underlagt et statsorgan vil her si at et statsorgan fører tilsyn
med bedriften, men ikke nødvendigvis utøver stor makt over denne. Det
finnes to typer statseide eller statskontrollerte selskaper i Kina, der
«absolutt statskontroll» vil si statlig eierskap som overstiger 50 prosent
av total kapitalmengde i selskapet, og «relativ statskontroll» indikerer
statlig eierandel på mindre enn 50 prosent, men der staten likevel har
delvis kontroll over bedriften (OECD 2009: 4-5). Det varierer hvorvidt
begge eller kun førstnevnte type eierskap telles som «statseid», slik at der
det fremkommer av kildematerialet hvilken definisjon som er benyttet, vil
dette opplyses om i teksten.
De kinesiske myndighetene vil her både bli omtalt som staten, myndighetene, Beijing og de sentrale styresmaktene, samt «Kina» i tilfeller
det snakkes om nasjonale mål eller lignende.

1.3

Rapportens struktur

Del 1
I kapittel 2 vil institusjonell teori som er benyttet i denne rapporten
presenteres, samt refleksjoner rundt hvorfor valget falt på denne teoriretningen. Deretter vil tre ulike perspektiver innen dette teoretiske
rammeverket beskrives, og empiriske forventninger utledes av disse.
Kapittel 3 består av metodologiske refleksjoner rundt valgene jeg har tatt
med hensyn til valg av case, datainnsamlingsprosessen og utfordringer
knyttet til valg av kvalitativ metode. Dokumentanalyse og intervju er
metodene, benyttet i form av et eksplorerende casestudie, supplert med
utdrag fra statistiske undersøkelser. Det er derfor knyttet både validitetsog reliabilitetsutfordringer til disse, noe som også diskuteres i kapitlet.
Kapittel 4 danner et bakteppe for den empiriske analysen, for å gi en
forståelse av hva som ligger til grunn for de utfordringene kinesiske
myndigheter og bedrifter står overfor i dag. Her vil den økonomiske
utviklingen siden Deng Xiaoping kom til makten, samt dagens politiske
klima, gis en kort presentasjon. Videre beskrives utviklingen av de
statseide bedriftene og deres betydning for utviklingen, med vekt på de
petroleumsproduserende selskapene. Forholdet mellom myndigheter og
bedrifter i dag beskrives også her, i tillegg til miljø- og klimautfordringene bedriftenes produksjon har skapt. I kapittel 5 forklares Corporate
Social Responsibility eller bedriftenes samfunnsansvar nærmere.
Konseptet som har vokst frem i en angloamerikansk kontekst, og har
dermed ikke vært særlig utbredt i Kina i særlig lang tid. Samtidig skal vi
se at ulike kulturelle, sosiale og økonomiske kontekster påvirker hvordan
slike konsepter tolkes og brukes. I dette kapitlet vil også graderingen av
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CSR-strategier gis en nærmere forklaring, samt elementer av kritikken
CSR har fått, vil presenteres.
Del 2
Kapittel 6 er todelt, der myndighetenes påvirkning på bedriftene
presenteres og forklares. Her vil de utvalgte variablene for hva som
påvirker bedriftenes arbeid for klima og miljø presenteres. I første del av
kapitlet består dette av myndighetenes målsetninger på nasjonalt nivå,
energisikkerhetsutfordringene og satsning på grønn eller fornybar energi,
da alle disse vil ha implikasjoner for bedriftenes virke. Disse variablene
anser jeg som de viktigste kanalene for påvirkning fra myndighetene, i
tillegg til myndighetssatsningen på CSR, som vil presenteres i del to.
Denne andre delen av kapitlet beskrives i tillegg andre aktører i
bedriftenes omgivelser - presset fra subnasjonalt nivå. Disse aktørene er i
tillegg til myndighetenes målsetninger for bedriftene gjennom CSR,
innpass på det internasjonale markedet samt media og opinionen. Andre
faktorer basert på statistiske undersøkelser utført blant bedriftene, vil
også vurderes. Videre vil de nasjonale oljeselskapenes konkrete arbeid
for bærekraftig utvikling, presentert i deres respektive CSR-rapporter,
gjennomgås. Deretter vil det gis en samlet vurdering av innsatsen. Til sist
vil CSR vurderes på et overordnet nivå for å se mer generelt hvor godt
implementert konseptet er i bedriftene. I kapittel 7 vil teorien igjen
hentes frem, og de funnene vil vurderes i lys av de empiriske forventningene presentert i siste del av kapittel 2. Jeg vil vurdere hvert av
perspektivenes forklaringskraft og gi en samlet vurdering til sist. I
kapittel 8 vil trådene trekkes sammen, en samlet vurdering vil
presenteres og her vil også konklusjonen gis, basert på de funnene
analysen frembragte for å svare på problemstillingen.
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2

Teoretisk rammeverk

I denne rapporten vil jeg benytte institusjonell teori som rammeverk for å
analysere de empiriske funnene, og i dette kapitlet vil det teoretiske
rammeverket først presenteres, før tre perspektiver innen denne
teoriretningen vil beskrives. Disse perspektivene vil ligge til grunn for et
sett empiriske forventinger som rapportens case senere vil forklares og
tolkes i lys av. Institusjonell teori benyttes fordi det nettopp er en form
for institusjonell endring og hvordan institusjonene påvirkes av blant
annet organisasjonsoppskrifter som er gjenstand for undersøkelse, slik at
det ses som hensiktsmessig å benytte et sett perspektiver innen dette feltet
i tolkningen av prosessene for integrering av CSR i de statseide
bedriftene.
Teorier om institusjoner og organisasjoner vil både kunne forklare en
instrumentell tankegang, i form av for eksempel tiltak som effektivisering, profittmaksimering og nytte-kostnadsavveiinger. På den andre
siden kan institusjonell teori forvente begrensninger og innskrenkninger i
den instrumentelle tankegangen som følger av indoktrinerte tradisjoner,
normer og andre kulturelle faktorer som kan gjøre seg gjeldende. Fordi
det vil variere både mellom bedrifter, organisasjoner, stater og kulturelle
kontekster i hvor stor grad de ulike faktorene vil være tilstede er det
interessant å benytte teorien i en kinesisk kontekst. Her aktualiseres også
flere sider ved et tredje perspektiv som sier noe om hvordan institusjonene tilpasser seg det rådende synet i omgivelsene for hva som er
riktig og galt, og dermed «trendy» og «utrendy». Tilpasningene skjer
gjennom ulike former for isomorfi eller homogenisering (DiMaggio &
Powell 1983: 149) men kan samtidig tilpasses også ulike kulturelle
kontekster. Slike perspektiver kan dermed være med på å forklare hvorfor
noen tiltak blir iverksatt rask og effektivt, mens andre tar svært lang tid å
få gjennomført, eller hvorfor noen hensyn betyr mer enn andre
(Christensen et al 2009: 23-24). Disse perspektivene vil gjennomgår
nærmere, men først vil institusjonell teori generelt kort bli presentert.

2.1

Institusjonell teori

Til tross for at mange ulike teorier kunne blitt brukt for å belyse
tematikken i denne rapporten, vil jeg hevde at det er grunn for å ta i bruk
disse perspektivene for å besvare problemstillingen på en hensiktsmessig
måte. I studier av CSR blir ofte interessentteori eller teori om den tredelte
bunnlinje benyttet, noe jeg altså har valgt bort her (Crane et al 2008: 6776). Årsaken er blant annet at konseptet her benyttes i en annen enn den
angloamerikanske konteksten; de færreste av bedriftene har hatt en CSRstrategi i mer enn 5-7 år. Dette har implikasjoner blant annet for
hensynstagning til interessentgrupper, og synet på en tredelt bunnlinje –
disse begrepene har ikke blitt tilstrekkelig implementert, dermed vil det
kunne ha begrenset verdi å studere CSR i Kina gjennom disse teoriene.
Da det i tillegg er endringene på veien mot implementeringen av CSR jeg
studerer, har jeg altså valgt institusjonell teori. Innen statsvitenskapen er
denne teoriretningen kanskje spesielt relevant, da den berører mye av
essensen i denne disiplinen – studiet av institusjoner, strukturer og
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maktforhold (Bell 2011: 1). Samtidig finnes det flere måter å se
institusjoner og institusjonell endring på, som vi skal se i det følgende.
Tradisjonell institusjonell teori er et sett teoretiske retninger forbundet
gjennom studiet av institusjoner, - og ikke en enkelt teori. Rammeverket
og de ulike institusjonelle retningene er viktige fordi studiet av
institusjoner forteller oss noe om hvordan og hvorfor lover, tradisjoner og
praksiser i ulike kontekster kan ha stor påvirkning på alle som er
involvert i institusjonene på en eller annen måte (Bell 2011: 2). Parallelt
finnes det i studiet av institusjoner mange ulike oppfatninger av hvordan
de institusjonelle egenskapene, mulighetene og begrensningene skal
forstås. Dette gir seg utslag i sprikende meninger, blant annet om hvordan
endringsprosesser foregår i institusjonene (Bell 2011: 1-2). Dannelsen og
opprettholdelsen av institusjoner har et stabiliserende aspekt ved seg,
samtidig kan institusjonell endring bære preg av ulike egenskaper og få
ulike utslag avhengig av hvilke egenskaper man tillegger aktørene og
strukturene som omgir institusjonene.
Omgivelsene som omgir organisasjonen eller bedriften som i denne
sammenhengen, er avgjørende for handlingsrommet disse har.
Omgivelsene kan inndeles i interorganisatoriske nettverk som ligger
nærmest organisasjonen, deretter generelle omgivelser og internasjonale
omgivelser (Hatch & Cunliffe 2006: 6). De generelle omgivelsene er i
sammenheng med denne rapporten de viktigste, og inkluderer juridiske,
politiske, økonomiske, fysiske, kulturelle og sosiale omgivelser11. Disse
preger organisasjonene og påvirker hva som er legitimt, riktig og godt.
Ulike omgivelser vil ha varierende grad av påvirkningsmakt overfor
bedriftene som vi skal se i denne rapporten, det er derfor graden av
disiplinerende effekt, eller påvirkning, omgivelsene har på organisasjonene interessant – og som samtidig kan være en utfordring å studere.
Institusjonene ses i følge Scott (1995) som et sett tredelte strukturer der
det er en regulativ del eller pilar, en normativ og en kognitiv (Scott 1995:
33-35). I følge Scott påvirker og former disse pilarene menneskene som
er berørt av disse på ulike måter, noe som reflekteres i de perspektivene
denne rapporten benytter (Jareid 2011). Med andre ord kan man si at de
tre perspektivene som denne rapporten belyses igjennom, tilsvarer Scotts
pilarer eller strukturer; den regulative pilaren kan ses og reflekteres
igjennom det instrumentelle perspektivet. Dette perspektivet karakteriseres av strategisk tenkning - regler, sanksjoner, incentiver og pragmatikk er stikkord. De normative strukturene reflekteres i det kulturelle
perspektivet, og bærer preg av komplementære kjennetegn i forhold til
det instrumentelle; som normer, verdier, roller, uskrevne regler for hva
som er rett og galt og passende i ulike situasjoner. Den kognitive pilaren
kan ses som en del av den såkalte ny-institusjonalistiske skolen, der det
relasjonelle i institusjonene berøres; den betydningen som tillegges
handling, ord, objekter og aktiviteter. Disse elementene finner man igjen i
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For bedrifter vil dette i praksis bety interessentgrupper som myndigheter, opinionen,
NGO’er, aksjonærer, kunder, handelspartnere, media og lignende.
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myteperspektivet, der mytene og idéene som transporteres mellom
organisasjonene eller bedriftene tillegges mening for hva som er riktig og
galt, trendy og utdatert (Jareid 2011: 7-8).
2.1.1 Det instrumentelle perspektivet
Hvordan et fenomen tolkes er avhengig av hvilket perspektiv, eller hvilke
«briller» man tolker det igjennom. I denne rapporten benytter jeg en
hierarkisk forståelse av bedriftene innenfor det instrumentelle perspektivet. Dette perspektivet betrakter organisasjoner eller bedrifter som
instrumenter eller redskaper som kan formes av eiere eller ledelsen
(Christensen et al, 2009:34). Perspektivet betrakter sammenhenger
mellom formell struktur og faktisk atferd som kausale, eksempelvis i
form av avgjørelser som fører til strukturendring. Instrumentalitet i en
bedrift kan dermed komme til uttrykk gjennom formålsrasjonelle
handlinger og struktur som bærer preg av mål- middel-vurderinger. Dette
er avledet av rational choice-logikken der et generelt hovedprinsipp at
individer er rasjonelle og egoistiske og ønsker å maksimere egen vinning
gjennom konsekvenslogiske beslutninger (Peters, 2001: 43-44).
Det er regulative prosesser som kontroll, straff og incentiver, regelstyring
og kontrakter som ses som institusjonens bærende pilarer (Trygstad 2004:
23-24). Perspektivet tar utgangspunkt i en forutsetning om at bedriftene
opptrer som enhetlige aktører som handler etter formålsrasjonelle
vurderinger og konsekvenslogikk. Det forutsettes altså at disse har en
hierarkisk struktur, der ledelsen eller eierne, har makt til å gjennomføre
sine mål. Formålsrasjonell problemløsning defineres i form av at et
problem eller mål som ønskes løst eller oppnådd, dette blir gjennomgått
og alle mulige alternativer for handling og konsekvenser av disse blir
vurdert. Til sist blir en beslutning fattet på bakgrunn av disse vurderingene (Christensen et al, 2009: 33-34). Dette kan dermed gi seg utslag i
en rasjonell tilpasning til omgivelsenes krav, gitt at kostnaden ved
endring ikke overstiger kostnaden ved å la være. Dette medfører og at
aktører samarbeider i tilfeller de anser samarbeidet å være i deres
interesse, og ikke fordi institusjoner legger til rette for det. Politiske
beslutninger kan således ses som rekker av kollektiv-handlingsdilemmaer
som også betyr at individuell rasjonalitet kan medføre kollektiv
irrasjonalitet. (Hall &Taylor 1996: 945).
Antakelsen om nyttemaksimerende aktører som forutser konsekvenser og
handler basert på rasjonelle valg, er dermed utgangspunktet for dette
perspektivet. Ulike mål og konflikter, normer og verdier og ikke minst
relasjonelle bånd blant mennesker gis liten eller i mange tilfeller ingen
oppmerksomhet (Trygstad 2004: 23-24). Perspektivet legger likevel til
grunn at det ofte er begrensninger for individers rasjonalitet, da det
sjelden lar seg gjøre å ha fullstendig oversikt over alle beslutningsalternativer og konsekvensene av hver av disse, såkalt bounded
rationality (Christensen et al, 2009: 35-36). Individuelle beslutninger
skaper et ekvilibrium som kommer til uttrykk gjennom institusjonenes
eller bedriftens beslutninger (Scott 2008, 33-34). Endringer kan dermed
skje hvis beslutningstakerne i organisasjonen ser den potensielle
gevinsten, primært økonomisk, ved å foreta disse endringene. Denne
retningen er dermed fundert på en nytte-kostnadsanalyse uten normative
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aspekter, altså trenger ikke målene å være «gode» eller fornuftige i seg
selv til tross for å være basert på en konsekvenslogikk.
2.1.2 Kulturperspektivet
Kulturperspektivet står i motsetning til det instrumentelle perspektivet,
bygget på en oppfatning om institusjonell forandring og utvikling
gjennom inkrementelle steg, gjerne uten klare, konkrete mål. Perspektivet
vektlegger verdier, normer og kulturer som har blitt utviklet over tid
innad i den enkelte bedrift12. Disse fører til at individene tilknyttet
bedriftene opptrer på basis av normene ofte i større grad enn formelle
regler og lover. Perspektivet er i likhet med historisk institusjonalisme og
Scotts normative pilar, preget av tanken om stiavhengighet og
endringstreghet. Struktur- og atferdsendringer skjer dermed gradvis og
naturlig som en slags evolusjon, eller de igangsettes av eksogent initierte
sjokk som presser igjennom stibrudd og endring. I motsetning til valg
basert på interesser og middel-mål-tenkning styrer altså normer målsetningene man har, gjennom en logikk av hva som er «passende» eller
riktig i ulike situasjoner (Scott 1995:37-38).
Institusjoner preges derfor både av strukturer og uformelle regler og
prosedyrer, som alle legger føringer for atferden (Scott, 2008: 31). Disse
hevdes ikke å være en aggregering av individuelle preferanser som innen
det instrumentelle perspektivet, men en konsekvens av utilsiktede effekter
og begrensede valgmuligheter (Scott, 2008: 31-32). Politiske ledere
opptrer dermed i en meglerrolle, der de legger til rette for endring i større
grad enn å føre politikk som skaper brå, abrupte endringer. Samfunnsaktørene må ha incentiver og sanksjoner for å handle på en ønsket måte
(Christensen et al 2009: 68). Interesser ses som indre og omskiftelige, og
påvirkes både av regler og normer, og andre individer innen den gitte
bedriften (Peters, 2001: 44).
Når aktører tilhørende en gitt bedrift treffer et handlingsvalg, gjør de
(ideelt sett) en ubevisst «matching» for å koble situasjonen de står overfor
med egen kontekstuell identitet. Disse vurderingene vil i tillegg til
dannelsen av en felles forståelse av hvilke andre organisasjoner man
ønsker å likne på og skape en felles uformell organisasjonsidentitet
(Jareid 2011: 7-10). Hva som er passende kan dermed variere både innad
organisasjonen og mellom organisasjoner. Når endringer skjer er det altså
ofte uttrykk for en slags naturlig prosess i organisasjonskulturen, og ikke
enhetlige, bevisste valg om endring (Christensen et al, 2009: 55-64).
En av fallgruvene innen perspektivet er likevel å oppfatte institusjonell
endring som følge kun av eksterne sjokk, og ellers som statiske strukturer
(Mahoney & Thelen: 2-3). Inkrementelle endringer må derfor ikke undervurderes som endringsprosesser, da også disse over tid kan føre til store
strukturforandringer. Endringsprosesser kan altså starte som en konsekvens av endogent press som følger av de ansattes påvirkning på
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organisasjonen, eller komme utenfra gjennom ytre press fra omgivelsene.
I lys av denne rapporten ser jeg ytre press som mest relevant, altså at
myndighetene skaper så sterkt press på bedriftene at de tvinges til
endring, altså vil en logikk om fremtidsrettede mål-middel-vurderinger
trolig være mest sannsynlig. På den andre siden bærer det kulturelle
perspektivet i seg en idé om endringstreghet: sti-avhengighet og
institusjonell robusthet kan medføre motstand mot eksogent press, både
ved manglende evne og vilje til endring. I denne sammenhengen betyr
dette at bedriftene kan være påvirket av ideologier, normer og verdier de
ble fundert på, som fører til at beslutninger som tas i ettertid er underlagt
disse rammene for forandringspotensiale. Dette skaper forutsigbarhet for
handling, men gir også lite fleksibilitet og lav grad av tilpasningsdyktighet i forhold til de skiftende omgivelsene (Jareid 2011: 7-10).
2.1.3 Myteperspektivet
Innen myteperspektivet ligger en idé til grunn om at omgivelsene som
omkranser organisasjonen i stor grad påvirker dens oppfatning av hvilke
normer og verdier som er viktige, riktige eller populære. Som nevnt
innledningsvis er organisasjoner i større grad påvirket av omgivelsenes
press og usikkerhet nå enn tidligere, som reflekteres i dette perspektivet.
Dette gjennom et utgangspunkt i at normer for tanke og handling er
omskiftelige og påvirkelige og i stadig endring (Jareid 2011: 9-10).
Myndigheter og andre omgivelser vil dermed kreve stadig høyere krav til
bedriftenes legitimitet, noe disse må de jobbe for å bevare gjennom
retorikk og atferd. Ulike grader av mimetisk isomorfi vil derfor kunne
være avgjørende for bedriftenes evne til å overleve på markedet. Både
struktur, ideologi og prosesser er dermed viktige for hvorvidt den vil
lykkes, derfor er bedriftene tvunget til å reflektere de normene og
verdiene som eksisterer i omgivelsene (Brunsson, 2006: 3-6).
Innenfor myteperspektivet representerer normene og kravene ulike
oppskrifter eller trender for hva som er sosialt akseptert av bedriften til
enhver tid. Dette ses gjennom en utvikling i form av isomorfi eller
strukturell konvergens som gjerne oppstår over tid mellom organisasjoner
med sitt virke innen samme felt, der slike organisasjonsoppskrifter blir
«moter» (DiMaggio & Powell 1983: 149-150). Dette har vokst frem over
de siste tiårene i «vestlig» kontekst, og består av en diffusjon av ulike
trend-oppskrifter innen ledelse og styring, kvalitetssikring, miljøstyring,
HMS (helse, miljø, sikkerhet) og lignende, gjerne i form av en
sertifiseringsstandard bedriften følger (Rocha & Granerud 2011: 261).
Disse tas altså ut av sin opprinnelige sammenheng, og tilpasses en ny
kontekst, både innad og mellom kulturelle kontekster (Rocha & Granerud
2011: 261-262; Jareid 2011: 9-10).
CSR har diffundert nettopp gjennom denne formen for organisasjonshomogenisering eller isomorfi, og gjøres fordi bedriftene ønsker å fronte
de aktuelle normene og verdiene, skape legitimitet, samt økt økonomisk
gevinst. Det handler altså om idéer som speiles i grep som tas for å
presentere organisasjonen eller bedriften så fordelaktig som mulig overfor omgivelsene (Røvik 2007: 195). Årsaken til at CSR er et slikt mytefenomen er at bedriftene opplever stadig sterkere normer å leve opp til,
som da krever at bedriftene skal ta ansvar for alle typer interessent-
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grupper, og ikke minst miljøet de er omgitt av. Målet er å oppnå
kontinuerlig fornying av tilliten interessentgruppene har til bedriften og
dens produkter (Røvik 2007: 202-204), som kan gjøres på ulike måter,
som å utstede årlige CSR-rapporter og oppnå ISO-verifiseringer13.
Implementeringen er likevel ikke nødvendigvis fullstendig da bedriftene
kan benytte slike standardiseringsverktøy uten å gjøre strukturelle
endringer i driften. Dette medfører å skape en «front-stage» der det gis
uttrykk for å reflektere normene og verdiene i omgivelsene, mens det
«back-stage» foregår noe helt annet. Retorikken tilpasses mens strukturen
stort sett forblir den samme (Jareid 2011: 9-11). Mytene legitimeres
gjennom rasjonalisering eller vitenskapsliknende argumentasjon, som
skaper en tro på at de vil fungere, men kan altså føre til en todeling
mellom hva bedriften gir uttrykk for å gjøre, og hva som faktisk er
tilfellet. Dette fordi flere hevder strukturendringer og endringer i normer
og verdier foregår over tid ved stadig å ta små utbedringssteg: det er med
andre ord ved stadig «tetting» små hull og sprekker i bedriftens
legitimitet (Rocha & Granerud 2011: 262).
Det debatteres dermed kontinuerlig hvor «dypt» slike oppskrifter som
CSR stikker; enkelte hevder det utelukkende er en form for «windowdressing» eller PR, mens andre mener bedriftene stadig tar grep for
kontinuerlig forbedring av driften – for å minimere miljøødeleggelser, og
for å bedre hverdagen for arbeidstakere og andre interessenter. Dette
perspektivet kan derfor bidra til å belyse innholdet i CSR-konseptet både
i sin tradisjonelle «vestlige» form og utformingen det har fått i den
kinesiske konteksten. Dette vil bli omtalt i kapittel 5, 6 og 7.
2.1.4 Empiriske forventninger
Foreløpige forventninger basert på teoriene har jeg satt opp mot
hverandre som tre mulige scenarioer, som senere fortolkes i lys av
empirien.
Sett i lys av det instrumentelle perspektivet vil det forventes raske
strukturelle endringsprosesser - omgivelsenes krav fører til raske endringer i bedriftens virke i de tilfeller man ser den økonomiske gevinsten
av omstruktureringen. I tillegg kan en frykt for ikke å være konkurransedyktig, frykt for tapte arbeidsplasser samt dårlig omdømme føre til endret
praksis. Med en oppfatning om at bedriftene i Kina opptrer som instrumenter for staten, kan man se for seg at de innser altså at omlegging er
eneste mulighet for ikke å tape konkurransen, og er dermed presset til å
setter i gang store strukturelle endringer. Disse endringene vil da tolkes
som rasjonelt drevet, med en nytte-kostnadstankegang i sentrum og en
konsekvenslogikk til grunn. Her vil det også forventes at pragmatiske og
konsekvenslogiske beslutninger og handlemåter kjennetegner bedriftene.
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ISO står for International Standard Organization, som har utviklet ulike standarder for
effektivisering, miljøstyring og samfunnsansvar bedriftene kan velge å følge. Omtales
nærmere i kap. 5.
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Det vil dermed forventes en pragmatisk holdning og atferd i forhold til
implementeringen og utførelsen av CSR.
Det kulturelle perspektivet gir en forventning om endringstreghet og
inkrementelle endringer som følge av mangel på evne eller vilje til
forandring. Stiavhengighet som følger av sterke internaliserte normer for
hva som er passende, basert på de verdier, ideologier og normer som lå til
grunn da institusjonene eller bedriftene ble grunnlagt. I den kinesiske
konteksten vil dette manifesteres som arven fra den kommunistiske
perioden eller tidligere tider, med andre ord en ideologi tuftet på en idé
om harmoni og lik fordeling - før profittmaksimering ble øverste prioritet.
En produksjon basert på normative verdier vil gi forventninger om
treghet og motstand mot endring og omlegging av strukturen mot en mer
miljøvennlig drift. Likevel kan man se tegn til endring gjennom
inkrementelle steg som tas i en ny retning mot et kulturelt og strukturelt
skifte. I lys av dette perspektivet vil bedriftene sakte men sikkert endres,
ved å starte med små omlegginger og jobbe mot en mer miljøvennlig
policy og produksjon.
Myteperspektivet gir en forventning om at bedriftene tar inn
organisasjonsoppskrifter for å skape legitimitet og dermed tilfredsstille
omgivelsene. Denne formen for oppskriftskopiering eller mimetisk
isomorfi er bedriftenes svar på stadig skiftende krav fra omgivelser som
skaper uforutsigbarhet for selskapene med hensyn til hva som er legitimt
og normativt riktig. Gjennom ulike typer oppskrifter basert på blant annet
bedriftsansvar er målet å skape et ønskelig ansikt utad: å være
ansvarsfull, effektiv og ha en bærekraftig driftsvirksomhet. En ønskelig
effekt av denne legitimeringsprosessen er å bedre markedsutsiktene og å
dempe presset og uforutsigbarheten i omgivelsene. Å ta inn oppskrifter
kan fungere på ulike måter i ulike kontekster og bedrifter; det kan gi seg
utslag i en snarlig «installering» av konseptet, altså en fullverdig
implementering av CSR-standarder, rapportering, ISO-sertifiseringer og
lignende. På den andre siden kan det gi seg utslag i form av «windowdressing» ved at bedriftene gir uttrykk for endring og tilpasning til
omgivelsene utad, til tross for i realiteten manglende implementering.
Dermed skapes det et skille eller frikopling mellom myter og retorikk, og
faktisk atferd. Dette vil kunne tolkes som reelle endringsforsøk og gode
intensjoner uten å lykkes, eller som en strategisk fasadepynting uten
forsøk på strukturendring. Myteperspektivet kan altså tolkes både
instrumentelt og kulturelt fra bedriftenes side.
For å gi et mer «stilisert» bilde av hvilke endringer som vil forventes skje
i lys av de ulike perspektivene, har jeg satt disse inn i en tabell under. I
virkeligheten vil naturlig nok grensene mellom perspektivene være
utflytende, noe som også vil gjenspeiles i analysen av teksten. Dermed vil
perspektivene komplementere hverandre i denne sammenhengen – ikke
være konkurrerende.
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Endringskarakteristikk:
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Figur 1. Empiriske forventninger til endring

2.2

Avslutning

Institusjonell teori bakgrunnen for den empiriske analysen i denne
rapporten. Jeg har skissert tre perspektiver empirien vil tolkes i lys av, og
utledet tre ulike forventninger ut fra disse perspektivene. Disse gir ulike
forventinger til hvilke endringer som vil kunne observeres i bedriftene
gjennom deres bruk av Corporate Social Responsibility i arbeidet for
klima og miljø. Endringsforventningene strekker seg som vi har sett fra
brå, strukturelle endringer, via «skinn»-endringer eller «window-dressing,
til motstand mot endring og stiavhengighet som skaper treghet. I
realiteten vil dog disse perspektivene være utflytende og gå over i
hverandre, slik at de her vil komplementere hverandre, heller enn å være
konkurrerende. Teorien og forventningene danner et bakteppe for
tolkningen av empirien i kapittel 7 der teorien igjen vil hentes frem og de
observerte endringene i bedriftene vil bli beskrevet, forklart og
kategorisert.
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3

Metodologiske betraktninger

3.1

Innledning

I dette kapitlet vil jeg si noe om de viktigste kildene benyttet i rapporten,
gjennomgå hva slags type metode som er benyttet, hvordan datainnsamlingen har foregått, samt fordeler og utfordringer ved disse datatypene.
Tema er valgt primært på grunn av Kinas nye rolle i verden, som vil
forme det 21. århundre på en måte ingen kunne forutsett - gjennom den
enorme veksten vil landet trolig innen ti år være verdens største økonomi,
eier av flere av verdens største bedrifter, for eksempel innen utvinningsindustri som kull- og oljeselskaper, samt metallproduksjon og
gruveselskaper. Skyggesiden av veksten i form av klima-, energi- og
miljøutfordringene landet står overfor, vil trolig være minst like toneangivende for utviklingen fremover som den fortsatte veksten landet vil
ha. Hvordan disse utfordringene takles og løses vil dermed være
avgjørende globalt sett fremover, og det var med en genuin nysgjerrighet
for hvordan disse problemene tas hånd om at jeg valgte tematikk. Valg av
case er først og fremst gjort for å få et bedre innblikk i dynamikken og
ansvarsforholdet mellom stat og statseide bedrifter, og for å forsøke å
forstå hvorvidt bedriftsansvar kan være incentiv for petroleumsindustrien
til å få bukt med klima- og miljøproblemene, eller om de kinesiske
myndighetene må stramme grepet om bedriftene for å presse igjennom
forandring gjennom både sanksjoner og subsidier.

3.2

Kvalitativt forskningsopplegg

Jeg har valgt å gjennomføre denne rapporten ved hjelp av et kvalitativt,
intensivt undersøkelsesopplegg, og i form av en teoretisk fortolkende
analyse (Hellevik 1999: 95-96). Rapporten er utført som en casestudie der
de empiriske funnene tolkes i lys av de empiriske forventingene
presentert i kapittel to, ved hjelp av dokumentanalyse og intervju, og
supplert med statistiske undersøkelser fra tidligere forskning.
Studien legger til grunn et sett forventninger utledet fra teoretiske
perspektiver, men målet er ikke å avkrefte eller bekrefte hypoteser –
ønsket er derimot å se hvorvidt funnene fra empirien kan tolkes på en
fruktbar måte i lys av teorien; altså om de tre teoretiske perspektivene vil
kunne forklare utfallet på avhengig variabel. Studien er dermed teoretisk
fortolkende i den forstand at jeg ikke tester teoriene i forsøk på å styrke
eller svekke disse i seg selv, men for å få en bedre forståelse av temaet og
for å forklare problemene som forskningsspørsmålet stiller på en
hensiktsmessig måte.
Jeg vil hevde at metode følger logisk av forskningsproblemet, da det
rapporten er basert på omhandler årsaker til endringer og endringsform.
Logikken her begrunnes i at meningen bak disse begrepene vanskelig lar
seg fange opp kun av tallfestede indikatorer, slik at en mer grundig
analyse av enkelttilfellene eller hendelsene virker mer intuitiv i denne
sammenhengen. Datainnsamlingen er dermed ikke basert på en
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systematisk innsamling av ett tallmateriale som ved kvantitative undersøkelser, ei heller et representativt utvalg undersøkt gjennom generaliserbare surveys. Dette valget er ikke begrenset på bakgrunn av undersøkelsesobjekt som sådan, det vil si statseide bedrifter, men basert på to
avveiinger: for det første hadde jeg et ønske om å unngå å repetere
tidligere statistiske undersøkelser om hvorvidt det eksisterer CSR i
bedriftene – det finnes tall på dette, problemet er likevel at tallene ikke
forteller oss noe om substansen i bedriftsansvaret. Den andre vurderingen
bunnet i at hvis jeg skulle få svar på mine problemstillinger gjennom
undersøkelser av kvantitativ karakter, ville jeg trolig måtte utføre disse
selv – noe som trolig vanskelig ville la seg gjennomføre blant disse
bedriftene og innenfor rammene for denne oppgaven.
Forskning bør ha som mål å skape verdifulle bidrag og forsøke å tette hull
i tidligere forskningsbidrag. Grovt sett kan man inndele tidligere
forskning på CSR innad i Kina i to kategorier: den første type forskning
er preget av kun å gi et overblikk, og hevdes av Zhou et al (2012) å være
for generell – de fleste bidragene omhandler hvorfor CSR er viktig å
fremme i Kina, eller oppgir antall bedrifter som har en eller annen form
for CSR-strategi (Zhou et al 2012: 55-56). Den andre typen forskning er
kvalitativ og intensiv, og hevdes å være snever da disse kun ser på CSR i
ett selskap eller en type industri. Zhou et als løsning er dermed å utføre
casestudie supplert med et større overblikk basert på statistiske data
(Zhou et al 2012: 55- 62). Mitt formål med denne rapporten er dermed
ikke helt ulikt Zhou, da jeg forsøker både å si noe om det generelle og det
spesielle. Å trekke institusjonell teori inn vil derfor være til hjelp for å gi
et bilde av prosessene og de institusjonelle faktorene som kan fremme
endring eller holde endring tilbake. Innen forskningen på ulike
styringsstandarder eller organisasjonsoppskrifter er det generelt ikke gjort
mye kvalitativ forskning, og da spesielt ikke på prosesser over tid (Rocha
& Granerud 2011: 262).
Tidsperspektivet for det empiriske grunnlaget i denne rapporten varierer
med hvilket tema som omtales. For CSR i strekker dette seg tilbake til
samfunnsansvarets begynnelse, som i noen former har lengre røtter enn
de statseide bedriftene har eksistert som bærebjelker for den kinesiske
industrien. CSR som moderne konsept var likevel ikke utbredt før på
2000-tallet i Kina, slik at tidsperspektivet vil være mye kortere i omtale
av bærekraftighetsrapportene fra de tre oljeselskapene (Sinopec, CNOOC
og CNPC). For å gi et bilde av de statseide bedriftenes utvikling generelt,
samt posisjon i dagens Kina vil omtalen strekke seg fra deres opprinnelse
under Maos, tid og frem til i dag. Linjene vil deretter trekkes fra da Deng
Xiaoping startet reformene i disse bedriftene og statskapitalismens
begynnelse. Til tross for manglende muligheter for innsyn i indre
dynamikk i hver enkelt bedrift og innad i statssystemet, ønsket jeg
dermed å benytte case som metode, ikke minst for å skape en rapport av
mer intensiv enn ekstensiv karakter som belyser deler av forholdet
mellom stat og bedrift, samt se nærmere på petroleumsindustrien. Jeg
innser likevel at det ikke på langt nær vil gi et uttømmende bilde av
klima- og miljøarbeid gjennom CSR i disse bedriftene. Målet vil være å si
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om hvordan dette arbeidet foregår og ikke minst hva som motiverer til
dette arbeidet, og gjennom dette få en forståelse av om hvor dypt dette
stikker hos bedriftene, altså hvorvidt det primært representerer
strukturendring eller fasadepynting.
Innsamlingen er basert på dokumenter fra hendelser, egne intervjuer og
supplert med enkelte statistiske data fra tidligere utførte undersøkelser.
Dokumentanalysen består dermed primært av internettjournaler, aviser,
selskapenes egne nettsider, i tillegg til tidsskrifter og bøker om CSR,
kinesisk politikk, miljø- og klimaproblematikk, energi og lignende.
Årsaken til relativt stor bruk av nyhetsartikler og internettjournaler er at
tema for undersøkelsen er i kontinuerlig endring, og til tross for at det
finnes en ekstensiv litteratur om CSR er denne er primært av «vestlig»
opphav, samt at det mangler forskning på statseide bedrifter innad i Kina:
det meste av eksisterende forskning tar for seg hvordan bedriftene
opererer utenfor Kinas grenser. Det finnes dermed lite teoriutvikling eller
omfattende forskning innen CSR i form av klima- og miljøarbeid i
statseide bedrifter Kina. Det som finnes av forskning innad i Kina
omhandler ofte andre aspekter ved CSR, som menneskerettigheter eller
produksjonssikkerhet. Dette har helt klart vært en utfordring ved
forskningsopplegget, da det er mange hensyn å ta ved bruk av ikkevitenskapelige kilder. Til tross for disse begrensningene har jeg altså sett
meg nødt til å supplere med alternativer til data i bokform da slike kilder
vil være «utdatert» innen få år – enkelte endringsprosesser kan dermed
sies å skje raskt innen klima, energi og miljø.
Dette kan skape problemer i forhold til troverdighet og etterprøvbarhet,
slik at kriteriene for validitet og reliabilitet er viktig å vurdere og legge til
grunn for arbeidet med rapporten. Ved å supplere med noe kvantitativ
forskning, blant annet tall fra spørreundersøkelser og lignende vil jeg
kunne si noe mer om utbredelsen av denne typen arbeid i kinesiske
bedrifter som vil gi rapporten større bredde og «tyngde».
Design og case er altså strategisk valgt, og dermed ikke tilfeldig eller
representativt. Ved å velge case på denne måten kan man komme i skade
for å ”over-bekrefte” egne hypoteser som vil skape problemer med å
generalisere til andre case (George & Bennet 2005). Dette fordi man i
utgangspunktet må ha et tilfeldig utvalg av case eller et representativt
utvalg for å kunne generalisere til et univers. Dermed seg jeg det som
mest hensiktsmessig å utføre forskningsopplegget teorifortolkende og
ikke hypotesetestende. Tansey (2007) argumenterer for at det avgjørende
kan være å identifisere de mest relevante og viktigste aktørene, og ikke
nødvendigvis et størst mulig utvalg (Tansey 2007: 14-15). Han
argumenterer videre for at målet som regel er å minimere tilfeldighet,
ikke bare å se på flest mulig aktører. Jeg har i denne rapporten valgt case
på bakgrunn av hva som er ønskelig å undersøke, og jeg har dermed ikke
intensjoner om uten videre å generalisere til alle kinesiske selskaper, eller
andre land enn Kina.

3.3

Dokumentanalyse som metode

I det å benytte seg av skriftlige kilder som materiale, ligger det en
forutsetning om kildekritikk eller kildegransking (Fossåskaret et al 1997:
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207). Dette bunner i å forsøke å trekke så mye informasjon som mulig ut
av det foreliggende materialet, og samtidig ha et kritisk blikk og bruke
sunn fornuft i analysen. Når man studerer samtidsfenomener er det
spesielt viktig å oppdrive de gode kildene som gir riktig informasjon
raskt, og å forsøke å unngå å drukne i dokumenter som er mer eller
mindre irrelevante (Fossåskaret et al 1997: 207- 208). Fossåskaret mener
at når man skal studere virksomheten i en organisasjon eller bedrift som i
mitt tilfelle, vil det være å foretrekke å starte undersøkelsen med for
eksempel offisielle beretninger. Deretter er det ønskelig å forfølge
korrespondanse, lese notater og bedriftens regnskap.
I denne rapporten vil dette måtte begrense seg til offisielle rapporter, da
det vil være svært begrenset materiale jeg kan få innsyn i. Jeg kan ikke få
tilgang til hverken notater eller korrespondanse innad eller mellom
bedriftene jeg studerer i denne sammenhengen. I tillegg begrenser mine
kilder seg til engelskspråklig data, grunnet manglende kinesiskkunnskap.
Dermed må jeg benytte meg av tilgjengelige kilder som CSR-rapporter
som bedriftene selv har utstedt, samt spørreundersøkelser, forskningsartikler, andre typer artikler, ulike bøker og medieoppslag. Av myndighetsdokumenter vil reguleringsplaner, offentlige nettsider, lover og ikke
minst retningslinjene for CSR-arbeidet i Kina, Guide Opinion, bli
benyttet. Uavhengige organisasjoner som Greenpeace er også gode kilder
til informasjon da disse ofte presenterer en annen vinkling av ulike tema både i forhold til miljø- og klimatiltak som er iverksatt, ser på CSR med
et kritisk blikk og danner kanskje en motvekt til myndighetenes offisielle
bilde av Kina.
Aviser og andre medier fremstiller nyheter ofte i en sensasjonspreget
form, eller med en gitt synsvinkel, noe jeg må ta høyde for ved bruk av
disse. Likevel er slike kilder helt nødvendig å benytte seg av når
rapporten omhandler temaer som er i kontinuerlig forandring; kilder og
kunnskap både om kinesisk politikk, bedrifter og CSR både oppdateres
og dermed foreldes svært fort. Man bør heller ikke låse seg til et ensidig
kildemateriale for på den andre siden vil offentlige kinesiske
statsdokumenter publisert på engelsk nok heller ikke gi et uttømmende og
objektivt bilde av de ulike sakene. Dermed hevder jeg at en triangulering
av kildemateriale gjennom å benytte både bøker, tidsskrifter, rapporter,
nettsider og intervjumateriale er den beste måten å sikre rapporten best
mulig validitet og reliabilitet.

3.4

Intervjukildene

I denne rapporten har jeg utført intervju med personer som på ulike måter
jobber med miljø- og klimaspørsmål i Kina, i denne sammenheng såkalte
eliteintervjuer eller intervjuer med personer som har spesielt mye
kunnskap om et gitt tema.
Intervjukildene er i denne rapporten anonymisert i teksten. Dette fordi det
stort sett ikke er av betydning hvem de er eller hvilken posisjon de
besitter, da det er i kraft av sin generelle kunnskap om Kina og de statseide bedriftene nettopp disse er informanter – og ikke på bakgrunn av sin
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posisjon eller stilling. Deres kunnskap om Kina og kinesiske forhold
stammer fra ulik bakgrunn, tre av informantene har bodd eller bor i Kina,
og to har lenge jobbet i Norge med Kinarelasjoner. En har spesifikt jobbet
med CSR både i Kina i Det Norske Veritas og jobber nå med CSRstrategi i et stort norsk konsern. En av informantene jobber i en
interesseorganisasjon, en i næringslivet og to jobber for staten, den ene av
disse jobber med Kinarelasjoner i et av departementene. Intervjuene er
indikert med en bokstav i alfabetisk rekkefølge etter når intervjuene ble
utført (A, B, C, D). Samtlige ble utført i januar og februar 2012.
Det har til tider vært en svært utfordrende datainnsamling. Å oppdrive
personer med kompetanse innen de kinesiske statseide bedriftene har vært
nærmest umulig. Intervjuobjekter som har kompetanse og ønsker å uttale
seg om klima- og miljøarbeidet i Kina mer generelt har derimot ikke vært
like vanskelig å finne. Som tidligere nevnt har det i tillegg helt klart vært
begrensende å ikke kunne kinesisk hverken muntlig eller skriftlig, da
dette ville utvidet repertoaret av både skriftlige kilder og intervjuobjekter
betraktelig. Samtidig er temaet endringer rundt klima- og miljøproblematikken i seg selv utfordrende, da det både i bedriftene, og i Kina
som helhet er svært mange nyanser og svært stort mangfold av prosjekter,
løsninger, og meninger rundt disse. Dette gjenspeiler også informantenes
holdninger og oppfatninger av tematikken. De intervjuobjektene jeg fant
og intervjuet, har likevel gitt svar på alt jeg har spurt om etter beste evne.
Eksterne forhold kan også påvirke innholdet i det en kilde gir av
informasjon. Sensitive tema kan påvirke informanters fremstilling av det.
Etter at Liu Xiabao fikk tildelt fredsprisen i 2010, har samarbeidsklimaet
mellom Norge og Kina kjølnet betraktelig (Rønneberg 2011). Norske
myndighetsorganer og andre som har et løpende samarbeid med kinesiske
myndigheter har i etterkant av utdelingen opplevd stagnasjon i forhandlinger og generelt samarbeid. Dette har også hatt betydning for noen av
mine intervjuobjekter som er avhengige av å opprettholde et godt forhold
og ikke skade samarbeidet med de kinesiske myndighetene ytterligere.
Dette kan ha medført å legge lokk på meninger om enkelte tema, og å
uttale seg i forsiktighet om andre tema.

3.5

Avslutning

Metoden er rammeverket for utførelsen av forskningsprosjekter. I denne
rapporten har jeg valgt en teorifortolkende casestudie, som utføres ved
hjelp av dokumentanalyse og intervju. Dette betyr at jeg må være
påpasselig med hvordan datamaterialet tolkes og brukes, spesielt med
tanke på at mange av kildene som benyttes i denne rapporten ikke
nødvendigvis følger standarder for vitenskapelig arbeid. Ved derfor å
supplere med flere typer kilder kan data trianguleres og dermed styrke de
funnene som gjøres. Likevel har jeg ikke til hensikt å generalisere på
bakgrunn av denne rapporten, men forhåpentligvis å kunne gi et bidrag
basert på de empiriske funnene som datamaterialet vil frembringe, og
tolkningene av disse i lys av teorien.
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4

Kina: Økonomisk vekst og utfordringer

4.1

Innledning

For å forstå mekanismene i endringsprosessen mot et økende klima- og
miljøhensyn i de statseide bedriftene, må man forstå de politiske og
økonomiske rammene utviklingen skjer innenfor. I det følgende vil dette
systemet og femårsplanene kort bli presentert, da relatert til økonomisk
utvikling. Deretter vil utviklingen av den statseide industrien og miljøproblemene dette har medført belyses. Til sist vil utviklingen den siste
tiden og dagens forhold mellom de statseide bedriftene og staten omtales.
Kommunistpartiet er i praksis det eneste lovlige parti i Kina, og den
lovgivende makt i landet14. Systemet er dobbelt slik at man har en
partiside og en statsside av de sentrale statsorganene (SNL 2011). På
statssiden finner man de formelt sett maktutøvende organer, og på
partisiden de lovgivende organer. Samtidig vil det si at systemet i praksis
medfører at samtlige myndighetsorganer, altså både lovgivende, utøvende
og dømmende organer er underlagt ett og samme politiske parti, uten
reell opposisjon fra andre partier. Dette doble systemet medfører svært
mange underliggende organer, hvilket betyr at det politiske systemet som
helhet er komplisert, tungrodd og ikke minst stort (SNL 2011). Det
opprettes ikke sjelden nye organer for styring av ulike temaområder som
ses som viktige. På klima-, energi- og miljøområdet har det skjedd store
forandringer i organiseringen av departementer og ulike organer de
senere årene. Eksempelvis ble det tidligere State Environmental
Protection Administration (SEPA) omgjort til Ministry of Environmental
protection (MEP) i 2008, opprinnelig i forsøk på å unngå overlappende
departementer og enklere struktur. Samtidig ble det i tiden etter under
National Development and Reform Commission (NDRC) opprettet flere
nye departementer, blant annet Departement of Climate Change, National
Energy Administration og Department of Resource Conservation and
Environmental Protection. I tillegg har State-Owned Asset Supervision
and Administration Commission (SASAC) blitt skapt og fått
departementsstatus, i tillegg til at provinsene har egne miljødepartementer
som blant annet har ansvar for inspeksjoner i bedriftene. Dette medfører
at stadig nye lover og regler tilkommer, noe som gjør både bedriftenes
omgivelser, og befolkningen mer generelt, uforutsigbare og usikre. Det er
altså innen disse rammene den Partiet fungerer, skaper lover og utøver
makt – inkludert femårsplanene som det er det viktigste styringsdokumentet de sentrale myndighetene følger for økonomisk og politisk
utvikling. Disse planene inneholder altså politiske, økonomiske og sosiale
målsetninger som Partiet ser som de viktigste for landet.

14

Det eksisterer andre, små partier, men disse er kontrollert av Partiet – og utfordrer
dermed ikke Partiet eller systemet.
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4.2

Utviklingen 1949 – 1978

4.2.1 Femårsplanene
Femårsplanene som konsept for utvikling har eksistert siden 1950-tallet,
og har altså vært styringsdokumentet for sosiale, politiske og økonomiske
satsningsområder. Hvilke målsetninger og strategier de kinesiske
myndighetene til enhver tid har hatt, har kontinuerlig vært i endring,
siden den første femårsplanen ble lansert i 1953 (Hilton et al 2011).
Likevel har mange av de store linjene vært de samme over tid, blant annet
gjennom store satsninger på enkelte strategiske nøkkelindustrier allerede
fra lanseringen av de første planene. Det lå en kommunistisk ideologi til
grunn for opprettelsen og driften av disse, og utgangspunktet ble de
driftet av lokalsamfunnene. Dette medførte dog at tanker om
effektivisering, rasjonalisering eller profitt lenge ikke var tilstedeværende. Mange av disse nøkkelindustriene eksisterer fortsatt i dag, som
dagens statseide eller delvis statseide bedrifter (Hilton et al 2011: 4).
4.2.2 Industriell utvikling
I 1966, parallelt med starten på den tredje femårsplanen, ble den
Partiinitierte «kampanjen» kulturrevolusjonen igangsatt, som ikke endte
før i 1976 (SNL 2011a). Den fjerde femårsplanen (1971-1975) ble den
siste under Mao, før en ny strategi ble introdusert; reformasjon og

åpning av Kina. Da Deng Xiaoping kom til makten i 1978, var
Kina preget av planøkonomiens lite effektive industri, og generelt
stor fattigdom. Deng var radikal i sin politikk, han så Kinas
potensiale ved å anvende vestens markedsøkonomi i en kinesisk
variant; som resulterte i «sosialisme med kinesiske karakteristikker
» som kunne forene de to ideologiene. I et land med enorme
naturressurser og en befolkning som passerte en milliard i 1980,
var det først og fremst politisk vilje som hadde holdt industrialiseringen og veksten tilbake. Deng blir ofte omtalt som en pragmatisk
reformist (SNL 2011b). Han igangsatte raskt en statskapitalistisk
tankegang med økonomiske reformer. Denne overgangen fra ren planøkonomi til en mer blandingsøkonomisk plattform ble markert med en
tiårsplan for nasjonal økonomisk utvikling (1976-1985), og har vært
ensbetydende med en enorm satsning på høy vekst og rask utvikling i
årene som fulgte (Hilton et al 2011: 4-5). Hovedfokus ble satt på
reformasjon og fornying av industri, landbruk, forsvar, vitenskap og
teknologi. Dette betød et mindre ensrettet fokus på tungindustri som Mao
hadde satt sin tillitt til, for heller å prioritere større grad av produksjon av
forbruksvarer (SNL 2011b). Både gradvise reformer og politisk eksperimentering ble oppmuntret, og i de tilfeller nye tiltak viste seg å fungere,
ble de utvidet til landsdekkende politikk.
I 1980 satte Deng et nærmest utopisk mål for landet – en firedobling av
brutto nasjonalprodukt (BNP) innen det nye årtusenets begynnelse (SNL).
Den gjennomsnittlige økonomiske veksten har siden den gang årlig ligget
på omkring ni prosent som følger av reformene og industrialiseringsprosessen som ble satt i gang. Dermed tok det bare femten år før Dengs
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mål var oppnådd, – allerede i 1995 var BNP firedoblet - og veksten har
fortsatt til dags dato.
4.2.3 Kinas statseide bedrifter: Opprinnelse
De statseide bedriftene har lenge hatt en dominerende rolle i det kinesiske
samfunnet og den kinesiske økonomien. Disse er her definert som
bedrifter som er helt, eller delvis, eiet av de sentrale, provinsielle eller
lokale myndighetene. I 1980 stod disse bedriftene for nesten 90 prosent
av den totale økonomiske produksjonen i landet, og majoriteten av
bybefolkningen jobbet i disse. Til tross for at andelen er stadig synkende,
betyr de statseide bedriftene svært mye for den kinesiske økonomien
(Wang 2003: 1; Jareid 2011: 11-15). Ikke minst etter Kinas medlemskapsinngåelse i WTO, har disse selskapene stått for enorme utenlandsinvesteringer. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6.
Det var lenge et nokså ensrettet fokus på produksjon innen de utvalgte
nøkkelindustriene, men ble utvidet til flere industriområder i takt med
reformene (Mattlin 2007: 12-13). Da det ideologiske målet var likhet og
velstand for alle, endte bedriftene med å fungere som små samfunn heller
enn produksjonsinstrumenter, slik at en suksessfull bedrift ble definert ut
fra høyest antall ansatte, og ikke økonomiske prestasjoner eller andre
former for driftsresultater. Bedriftene var under Maos tid dermed en
integrert del av statsbudsjettet, slik at det ikke var satt reelle krav til
lønnsomhet og effektivitet – all finansiering, både underskudd og overskudd, tok staten hånd om uavhengig av resultat (Mattlin 2007: 3-4). Det
faktum at det ikke var tilbud og etterspørsel, men snarere de sentrale
myndighetene ordre om hva å produsere, hvor mye og hva produktene
skulle koste, resulterte i ineffektivitet og stagnasjon i produksjonen. Det
var i tillegg ofte stor usikkerhet knyttet til ansvarsfordelingen; hvem som
skulle ta hånd om produksjonen og driftsresultatene, og hva målet for
produksjonen skulle være (Zhang 2007: 44-45).
4.2.4 Reformer og økonomisk vekst
Reformene Deng igangsatte i løpet av sin tid som statsleder, oppmuntret
blant annet de statseide bedriftene til å inkorporere «vestens» måte å lede
og drive profittskapende selskaper (Filseth 2011). Som del av dette ble
statlige funksjoner og forretningsdrift formelt adskilt allerede på 1980tallet, en prosess som har vist seg å gå svært sakte (Woetzel 2008: 2).
Reformene bar preg av å være eksperimentelle, som førte til store
omveltninger for landet generelt, og i bedriftene spesielt (Wang 2003: 12). De første endringene skulle først og fremst øke produksjonen i de
lokalt styrte bedriftene15, nye satsningsområder for industrien ble til og
nye bedriftstyper ble skapt for å gjøre tilgangen og utvalget av varer mer
helhetlig. Bedriftene ble parallelt med dette, gradvis gitt noe mer
driftsautonomi, og fikk etter hvert muligheten til å beholde noe profitt.

15

I motsetning til de sentralt styrte.
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Fra tidlig 1990-tallet fikk bedriftene også økt selvråderett over hvem de
ønsket å ansette, og de økonomiske incentivene ved driften økte gjennom
tillatelse til å beholde en andel av den eventuelle profitten. Samlet sett
førte disse incentivene etter hvert til et høyere produksjonsnivå, økt
produktivitet og større økonomisk profitt i mange av bedriftene (Wang
2003: 2). Lovgivningen for blant annet å stifte private kinesiske selskaper
og for utenlandske bedrifter ble deretter også endret slik at landegrensene
også ble åpnet for utenlandsinvesteringer og mulighetene lagt mer til rette
for å opprette private bedrifter innlands (Filseth 2011). Dette er et av
tiltakene som senere førte til den enorme tilveksten av ulike typer
industri, og løftet en svært stor andel av befolkningen ut av akutt fattigdom og nød. Under Deng ble også mange av de store lokalt eide
fabrikkene enten nedlagt, omlagt eller splittet til flere og mindre bedrifter,
senere kalt datterselskap, som nå måtte stå til ansvar for egen
produksjon(Ralston et. al 2004: 3-4). Årsaken til dette initiativet var å
skape en konkurransesituasjon for selskapene slik at disse skulle begynne
å tenke profitt i større grad. I tillegg ble de to første børsene i landet
opprettet i 1990, og i 2004 ble privat eiendomsrett utvidet til også å
gjelde produksjonsmidler, som bare er noen av faktorene som har vært
sterke drivkrefter for den store økonomiske veksten (SNL). En av de
andre store milepælene for Kina åpning mot verdensøkonomien var det
nevnte WTO-medlemskapet ble fremforhandlet og formelt inngått i 2001
(Benewick & Donald 2009: 35).

4.3

Videre utvikling og miljøproblemer

Kinas økonomi har vokst til å bli den nest største på verdensbasis
(Trading Economics 2011), og mange tror nå at Kina også vil passere
også USAs innen 2020. Den økonomiske utviklingen og veksten vil trolig
være høy også i fremtiden slik at velstandsutviklingen i befolkningen skal
holdes stabil, da en generell økning i levestandarden både er nødvendig
for befolkningen, og ønskelig i et økonomisk perspektiv. Landet har de
siste årene hatt et økende ønske om å gå fra en eksportdrevet økonomi til
i større grad å drives av innlands konsum (Borchgrevink et al 2009: 2223). Denne utbyggingen av ulike typer industri og infrastruktur, samt
enorm befolkningsvekst og økt innlands konsum i samme periode, har
blant annet ført til et stadig økende behov for energi. Kina har relativt
store oljereserver, men kunne i 1993 ikke lenger opprettholde utviklingshastigheten uten oljeimport. Fortsatt lever omlag 100 millioner
mennesker i Kina i akutt fattigdom, og svært mange flytter stadig inn mot
byene for å skaffe arbeid, og en bedre tilværelse der. Dette betyr at
myndighetene fortsatt ønsker høy økonomisk vekst i fremtiden, som vil
kreve stadig utvidelser i industrien og økende energikonsum (OECD
2006: 12). Nøkkelindustriene strategisk sett blitt enda viktigere, da de
statseide olje- og kullselskapene har blitt bygd opp til å bli noen av
verdens største energiselskaper, først gjennom subsidier – og har senere
vokst til å bli bærebjelker for den kinesiske økonomien.
Denne fortsatte veksten har altså samtidig en voksende skyggeside i form
av stadig mer prekære klima- og miljøproblemer (The Economist).
Elisabeth Economy (2007) omtalte disse problemene som ”the great leap
backwards” i 2007 da Kina forbigikk USA som verdens mest forurensende nasjon (Economy 2007). Luftveisrelatert sykdom har økt med 50
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prosent bare siden 1996, og kun én prosent av byboerne har tilgang til luft
klassifisert som «ren». Årsaken er utslipp av ulike klimagasser som
karbonmonoksid, karbondioksid, nitrogendioksid, svoveldioksid i tillegg
til andre typer svevestøv samt kullpartikler fra trafikk, tungindustri og
kraftverk (Carter et al 2007). I tillegg bor over 600 millioner mennesker i
provinser som er berørt av vannmangel eller mangel på rent vann.
Allerede i 1997 var konsekvensene av forurensingen et estimert årlig
økonomisk tap på opp mot syv prosent av BNP (Glomsrød 2002: 41).
Kull står likevel fortsatt for rundt 70 prosent av energikonsumet, og i
perioden mellom år 2000 og 2008 ble det årlig bygget omlag 130 nye
kullkraftverk. Kinas andel av globale CO2-utslipp økte i tillegg i denne
perioden til om lag 25 prosent (Reuters 2011). I denne perioden stod også
landet alene for 51 prosent av den globale økningen i energietterspørsel
(Kennedy 2010). Dette utgjør et potensielt energiusikkerhetsproblem for
landet, og som vi skal se, henger dette også sammen med satsningen på
fornybar energi de senere årene.
Som vi skal se har både det nasjonale og internasjonale presset på
myndighetene og bedriftene for å ta tak i klima- og miljøproblemene økt
kraftig de siste årene. Myndighetene har dermed igangsatt tiltak for å
minimere konsekvensene, og forsøker stadig å bremse og snu utviklingen
gjennom teknologi og energibesparingstiltak. Ikke minst fordi store deler
av den forurensende industrien fortsatt er statlig eid, må myndighetene
legge til rette for endringstiltak. Samtidig har både private og statlige
bedrifter også et eget ansvar for sitt økologiske avtrykk, og burde stadig
etterstrebe bærekraftighet. Denne formen for bedriftsansvar vil tas opp i
neste del av rapporten. Myndighetene har altså allerede igangsatt tiltak
overfor de statseide bedriftene, først og fremst gjennom å overføre ansvar
gjennom å pålegge CSR. Andre mekanismer er ulike bonussystemer,
subsidiering av fornybar energiproduksjon og ulike effektiviseringstiltak.
Blant annet har man utarbeidet en målsetning om en totalinvestering på
1.3 trillioner RMB i miljø- og klimasaker i den 12. femårsperioden
(Buckley 2012). Bedriftenes utvikling vil bli utdypet i det følgende, og
deretter ansvaret disse bedriftene bør og må ta, i neste kapittel.

4.4

Forholdet mellom stat og statseid bedrift i dag

Det finnes ulike tall på hvor mange statseide selskaper i Kina i dag som
er under direkte kontroll av sentrale myndighetene, State-Owned Assets
Supervision Administration Commission (SASAC) opererer per april
2012 med en liste på 117 sentralt styrte konsern eller morselskaper, med
et sted mellom 100 000 og 150 000 større og mindre bedrifter underlagt
disse (SASAC 2012; Ralston 2004:6-7). Årsaken til det unøyaktige
anslaget kommer av at mange selskaper befinner seg i en gråsone mellom
eierskap i de sentrale, provinsielle myndigheter og private eiere (Woetzel
2008: 1-2). Forskjellen mellom eierskapsstrukturen er at deres overordnede tilsynsorgan er henholdsvis direkte under State Council eller er
de lokale myndighetene (Ma 1995: 48-49). Dette er av praktisk betydning
da det overordnede organet som regel har makt til å regulere bedriftens
aktiviteter. Oljeselskapene CNOOC og Sinopec har eksempelvis et mye
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klarere forhold til myndighetene som eiere, i forhold til for eksempel
Lenovo og Haier, der myndighetene er en av flere aksjeeiere som fører til
uklare eierskapsforhold (Woetzel 2008: 1).
Siden 1980-tallet har trenden gått mot en økende desentralisering av
eierskapsforholdet i mange av bedriftene i takt med stadig økende innslag
av blandingsøkonomi og statskapitalisme. Maktoverføring mellom
sentrale og lokale myndigheter har likevel pågått helt siden 1950-tallet,
gjennom stadig sentralisering og desentralisering av eierskapsstrukturen
(Ma 1995: 49). Dette har vært medvirkende til å gjøre systemet svært
uoversiktlig. Staten har altså reformert selskapene flere ganger, og med
årene kvittet seg med deler av disse (Hovey 2005:1-2). Som vi skal se
senene har denne kontinuerlige sentraliseringen og desentraliseringen av
makt og styring medført vanskeligheter i forhold til å utøve kontroll og
oppfølging av lovverket.
Etter innføringen av nye reguleringssystemer for nasjonale bedrifter i
1988 og 1993 har selskapene fått stadig større grad autonomi, slik at
eierskap nå har størst betydning i form av skatteinntekter; da det er det
myndighetsnivå som formelt sett eier bedriftene som også har rett til
skattene av inntektene selskapet innbringer. Spesielt i de enorme, energiproduserende bedriftene innen kull- eller oljeindustrien har dette stor
betydning for hvor mye de lokale eller sentrale myndighetene kan tjene
på skatteinnkreving (Ma 1995: 49- 50). Det finnes svært ulike
oppfatninger av hvordan selskapene reguleres i dag. Enkelte hevder
reguleringen av selskapene i dag stort sett skjer i form av formell godkjennelse av investeringer over en viss størrelse, men lite direkte
maktutøvelse utover dette (Ma 1995: 51). Andre vil hevde at selskapene
opptrer som styringsverktøy for myndighetene, og slett ikke har autonomi
over egen drift (Lewis 2007; Informant (S)[Intervju C 2012]).
I 1997 ble det igjen gjort store omrokkeringer blant de statseide
selskapene under slagordet «protect the large, release the small» (Hovey
2005: 1-2). Dette var et enormt privatiseringsinitiativ fra myndighetenes
side - som har resultert i at flere av de gjenværende stats- og lokalt eide
selskapene i Kina er i verdenstoppen hva angår størrelse og produksjonsvolum (Woetzel 2008: 1). Større autonomi ble også gitt flere av de
sentralt statseide bedriftene som ble børsnoterte selskaper under denne
reformeringsprosessen (Hovey 2005: 1-2), og mange har nå blitt etablert
også på den internasjonale arena. Dette vil bli omtalt og diskutert senere i
rapporten.
4.4.1 Energiproduserende bedrifter
Til tross for å være en nettoimportør er Kina samtidig verdens fjerde
største oljeprodusent, hvilket tilsier at oljeselskapene har en svært viktig
og mektig plass i det kinesiske samfunnet (IER 2012). De tre store morselskapene innen petroleumsindustrien er som nevnt CNPC, CNOOC og
Sinopec, som også er noen av de største på verdensbasis innen sine
områder; de har sine felt innenfor henholdsvis upstream-delen av
produksjonen, og downstream foredling og salg (Downs, 2007: 122).
«Upstream» i oljesektoren handler altså om den delen av industrien som
driver leting, og kartlegging av oljefelt, og disse produserer også råoljen.
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Selskaper innen upstream produksjon er altså en forutsetning for
«downstream»-sektoren, da denne tar for seg raffineringen av råolje i
tillegg til salg og distribusjon av oljeekvivalenter eller de produktene som
raffineres fra råoljen – det vil si gass, bensin, diesel og andre typer
brennstoff (Holden 2008: 40-42).
Forholdet mellom staten og selskapene har kontinuerlig forandret
karakter etter hvert som landet gradvis ble åpnet for utenlandske
investeringer, privat eierskap og opprettelsen av børser i Shanghai og
Beijing. Likevel er disse selskapene spesielt interessante blant annet fordi
de har en monopolposisjon på det kinesiske markedet og kontrollerer
derfor alt av leting, boring, foredling og salg av petroleumsressursene i
Kina. De kinesiske myndighetene utøver fortsatt delvis kontroll over
disse bedriftene, og påvirker deres virke gjennom politikken – samtidig
som økende grad av selskapenes egeninteresser påvirker de lovgivende
organene, og politikken som utformes der (Downs 2007: 122-123).
Fortsatt må alle større produksjonsprosjekter og andre investeringer av en
viss størrelsesorden, formelt godkjennes av de statseide bedriftenes
tilsynsorgan State-owned Assets Supervision and Administration
Commission (SASAC). Dette styringsorganet har likevel ingen aktiv
rolle i forhold til bedriftene, da det er Organization Department (OD) og
Ministry of Personel (MOP) som tar seg av ansettelser, fratredelser og
forfremmelser i bedriftene de utøver kontroll over, gjennom et
nomenklatura-system (Downs 2007: 123).
Denne typen system, som egentlig betyr navneliste, er først og fremst
kjent fra det tidligere Sovjet som en slags krysskopling der alle viktige
samfunnstopper var fremtredende personer i kommunistpartiet, og alle
var utnevnt av Partiet. I Kina var og er nomenklatura-systemet fremtredende ved at ledere i de ulike statseide bedriftene ofte besitter
posisjoner parallelt i flere selskaper, og posisjoner høyt oppe i departementene. Partiet har også som regel flere representanter på alle nivåer i
bedriftene (Downs 2007: 123-124). Med stadig flere parallelle posisjoner
både på statlig og bedriftsnivå, følger det gjerne et krysspress med
nomenklatura-systemet: ledere må vise til gode nok tall og prestasjoner
som går både i myndighetenes favør og bedriftenes favør, noe som betyr
interesser som ofte går på tvers av hverandre (Downs 2007: 124).
På denne måten kan selskapene opptre som styringsverktøy for myndighetene, som gjør forholdet ytterligere diffust og vanskelig å få en
helhetlig forståelse av. Samlet sett betyr likevel alle disse krysskoplingene, i tillegg til at petroleumsselskapenes inntekter har økt kraftig
de siste tiårene som medfører større statsinntekter, at selskapene
kontinuerlig utøver større innflytelse på myndighetsnivå gjennom å ha en
egen agenda (Downs 2007: 126). Eksempelvis var skatte- og avgiftsinntektene lokale og sentrale myndigheter hadde fra Sinopec alene
179 852 millioner RMB i 2009, som var en nesten tredobling på 4 år
(Sinopec: 2009). Dette representerer en betydelig inntektskilde som nok
ikke myndighetene ønsker å miste. Dette kan medføre mer makt og
dermed større grad av frihet for disse selskapene. Fordi Kina har blitt
avhengig energiimport, har både bedriftene og myndighetene sett utover
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Kinas landegrenser for å sikre energitilførselen - de nasjonale oljeselskapene har dermed ekspandert på det internasjonale markedet
(Borchgrevink et al 2009: 23). Selskapene har blant annet gått inn for
investeringer i flere land i Afrika, Sør-Amerika og flere asiatiske land, og
de siste årene tatt sikte på større integrering i tradisjonelle i-land
(Borchgrevink et al 2009: 23).
Inntektenes størrelsesorden indikerer også makten disse tre gigantene
besitter, hvilket tilsier at hva disse selskapene bestemmer seg for å gjøre
er desto mer avgjørende både for Kinas økonomi og evne til å bli en
«grønnere» nasjon i fremtiden. Med andre ord er disse selskapenes CSRarbeid og innsats for klima- og miljø, helt nødvendig for å sikre Kinas
bærekraftighet i fremtiden (Hinz 2009: 33). Dette vil omtales i kapittel 6.

Figur 2. Oljeselskapenes inntekter i dollar i 2007, samt tall for produksjon og
myndighetenes eierandeler (Kobayashi 2008: 4)

4.5

Avslutning

I dette kapitlet har vi fått innblikk i Kinas enorme økonomiske,
industrielle og politiske utviklingsprosess frem til i dag. Utviklingen
landet har hatt, har løftet svært mange ut av fattigdom, og betydd en ny
verdensorden med Kina som verdens nest største økonomi. De statseide
bedriftene har vært motoren i utviklingen, og betyr fortsatt svært mye for
Kinas inntekter. Spesielt de nasjonale oljeselskapene har fått stadig større
betydning, både på den nasjonale arena, og de siste årene i økende grad
også internasjonalt.
Parallelt har den økonomiske og industrielle utviklingen medført enorme
ødeleggelser som følge av en lite energieffektiv industri, massiv bruk av
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kull og olje både industrielt, i transport og i husholdninger. Dette har satt
ansvarsspørsmålet på dagsordenen, da myndighetene til tross for eierskapet, ikke kan eller vil stå til ansvar for de ødeleggelser bedriftene
forårsaker for miljø og klima. Dermed har bedriftsansvar blitt helt nødvendig også for de kinesiske statseide selskapene. Som vi skal se i neste
kapittel har myndighetene nå bestemt at CSR-rapportering skal være et
obligatorisk tiltak, slik at samtlige bedrifter nå må utstede periodiske
bærekraftighetsrapporter.
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5

Corporate Social Responsibility

5.1

Innledning

Globaliseringen har vært den viktigste faktoren for fremveksten av det
moderne konseptet CSR. I en verden hvor næringslivet inter-

nasjonaliseres i større grad, er måten bedriftene selv utøver og
regulerer sin virksomhet på stadig viktigere (Regjeringen). Store
transnasjonale konsern i land uten omfattende regulering og lovverk ses
ofte som «verstinger» når det gjelder korrupsjon, rovdrift av naturresurser
og brudd på menneskerettighetene. I et klima- og miljøperspektiv er
bildet det samme, da disse selskapene som regel transporterer varer svært
langt, krever mye ressurser for å produsere sine varer og tjenester, og ofte
tenker profitt over langsiktige løsninger for bærekraftig utvikling. De

siste tiårene har oppmerksomheten rundt slike konserns atferd økt,
og bevisstheten innad næringslivet har steget. Spesielt siden 1990årene har stadig høyere forventninger om bedrifters ansvar for
økonomiske, miljømessige og sosiale ansvar for sine omgivelser
vokst frem (Regjeringen). Internasjonale initiativer som støtter opp
om, og fremmer bedrifters samfunnsansvar eller Corporate Social
Responsibility, har dermed fått økende betydning.
5.2

CSR – Bakgrunn

Det har gått over 40 år siden Milton Friedman skrev at ”the business of
business is business” i New York Times Magazine (Friedman 1970). Han
slo med dette fast at kun individer og ikke selskaper skulle kunne ansvarliggjøres utover det å skape arbeidsplasser og holde de økonomiske
hjulene i gang (Friedman 1970). Mye har skjedd siden den tid med
hensyn til hva man ser som ansvarsområder underlagt bedrifters virke.
Fremveksten av feltet CSR, er trolig det viktigste enkelttiltak fra
bedriftenes side nettopp for å sette ”ansvar for samfunnet” på agendaen.
Allerede på 1950-tallet var konseptet i sin moderne form delvis etablert,
men har utviklet seg i ulike retninger, blitt utvidet, revidert og utvidet
igjen, mange ganger i løpet av de siste 60 årene. Konseptet har først fått
status som et anerkjent felt og en strategi for å opptre på en mer ansvarlig
måte de siste 20-30 årene. Dagens CSR omhandler selskapers ansvar for
de virkninger bedrifter har på det enkelte lokalsamfunn de er etablert i, og
samfunnet som helhet (Granden, 2009: 21-22). Dette omhandler klima og
miljø, arbeidsforhold, kundegrupper og sosialt ansvar, og defineres på et
utall måter. SustainAbility definerer CSR slik;
Corporate Responsibility refers to a business approach
embodied, open and transparent business practices, ethical
behavior, respect for stakeholders and a commitment to add
economic, social and environmental value (Navo).
Som definisjonen tilsier innebefatter CSR flere områder av en bedrifts
virke. I denne rapporten er det først og fremst hva bedriftene gjør for å
fremme bærekraftighet innen miljø og klimaspørsmål som altså er
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gjenstand for undersøkelse. Et gjentagende begrep innen CSR er
interessenter eller «stakeholders». Dette er altså gruppene som kan bli
berørt av bedriftenes virksomhet, og dermed er de gruppene som må tas
hensyn til igjennom bedriftsansvaret. Khoury (1999) definerer CSR ut fra
forholdet til interessentgruppene eller “stakeholdes”:
Corporate social responsibility is the overall relationship of the
corporation with all of its stakeholders. These include customers, employees, communities, owners/investors, government,
suppliers and competitors (i Dahlsrud, 2006)16.

5.3

Utviklingen av feltet

Samfunnsansvar i enkelte bedrifter eksisterte lenge før arbeidstakerrettigheter eller klima- og miljø var påtenkt som politiske ansvarsområder, og enda lenger før bedrifter skulle bli ansvarliggjort for slike
problemer. Det finnes ulike teorier om bedriftenes motivasjon for å ta
ansvar - idéen om det normative aspektet i bedriftsansvar, det økonomiske aspektet, og av nyere dato - interessentperspektivet (Gjerde et al
2008).
Opprinnelsen til samfunnsansvar oppstod først som moralsk og religiøst
forankret filantropi, og var tidlig en frivillig del av mange bedrifters virke
i europeiske land og i USA (Frynas 2009: 179-180; Trygstad & Lismoen
2008: 11-13). Det religiøst begrunnede aspektet har med tiden i stor grad
falt bort, men det normative perspektivet er likevel videreført til dagens
bedrifter gjennom tanken om at alle selskap har et moralsk ansvar for ut
over det som er lovpålagt (Trygstad & Lismoen 2008: 12-13). Utover på
1900-tallet ble samfunnsansvaret som bedriftene tidligere frivillig hadde
tatt på seg stadig mer institusjonalisert gjennom at staten tok over mange
av disse rapportene (Trygstad & Lismoen 2008: 10-12), samtidig er det
fortsatt mye bedriftene selv må ta ansvar for.
Det økonomisk-teoretisk baserte perspektivet på CSR kan ses både som
komplementerende og som motsetning til det moralske ansvaret (Gjerde
et al 2008). Helt kort er begrunnelsen for samfunnsansvar at det vil gagne
bedriften økonomisk, da det kan gi konkurransefortrinn på lengre sikt.
Dette er således en strategisk måte å se på CSR på. KPMG (2008) hevder
at et selskaps verdi er påvirket av dets forhold til sine aksjonærer og
andre interessenter, og at dette forholdet påvirkes av dets evne til å
kommunisere godt og effektivt med disse interessentene (KPMG 2008:
2). Dette er viktig for å sikre og opprettholde sin overlevelsesevne, vekst
og suksess som bedrift på et marked preget av konkurranse og skiftende
etterspørsel. Det økonomiske perspektivet ser CSR som et konsept for å
sikre eget omdømme og interessentenes interesser, slik at selskapets
inntekter ikke forsvinner (Gjerde et al 2008). Interessentperspektivet er

16

Ikke ulikt «bedriftenes omgivelser» nevnt tidligere – interessenter er forretningspartnere
og leverandører, kunder, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner (som
representerer) lokalsamfunn, samt miljø.
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en annen idé om hvorfor bedrifter tar ansvar, dog kan ses som relatert til
den normative eller filantropiske årsaken. Spesielt aksjonærer har vært
ansett som en viktig interessentgruppe, og det er først de senere årene at
også andre har fått status som interessenter. Motivet for CSR innen dette
perspektivet kan da være moralsk, eller strategisk motivert for å bedre
eget omdømme.

5.4

Bedriftsansvarets opprinnelse i Kina

Det moderne konseptet Corporate Social Responsibility er altså av angloamerikansk opprinnelse, men ikke nødvendigvis bedriftsansvar generelt.
Dette betyr likevel at litteraturen om CSR i Kina er begrenset og tar ikke
utgangspunkt i en kulturell, sosial og økonomisk kontekst som nødvendigvis er relevant for bedriftsansvarets karakter i Kina (May et al 2007:
105). Majoriteten av forskningen gjort på feltet har i tillegg fokusert på
CSR i kinesiske utenlandsinvesteringer, det er med andre ord enklere å
diskutere kinesiske selskapers praksis utenfor landets grenser enn
innenfor.
Det er delte meninger om hvorvidt ideen om bedriftenes samfunnsansvar
utelukkende må ses som et importert fenomen - eller om det opprinnelig
har hatt utspring den kinesiske kultur eller den planøkonomiske
samfunnsutformingen – ispedd moderne trekk og tillagt et moderne
begrepsapparat. Opprinnelsen og utviklingen av bedriftsansvar kan ha
betydning for hvor sterk tilknytning bedriftene føler til det å ta
samfunnsansvar, og hvor lange tradisjoner det har, og hvilke motiver som
ligger til grunn for dette arbeidet – med andre ord, hvor dypt CSRarbeidet stikker CSR i bedriftene. En oppfatning er at bedriftsansvaret
stammer fra danwei-ordningen som ble opprettet under det planøkonomiske regimets tid. Dette var en ordning som gjorde at
myndighetene via bedriftene sørget for et sett velferdsgoder for arbeidstakerne og deres familier. De statseide bedriftene hadde på denne måten
et myndighetspålagt sosialt ansvar for befolkningen der de organiserte
skolegang, sykehustjenester og andre sosiale velferdsgoder igjennom
bedriftene. På denne måten kunne disse fungere som en form for offentlig
sektor for lokalbefolkningen, og på denne måten ta sosialt ansvar. Dette
medførte likevel ikke å ta den økonomiske byrden for ansvaret da
bedriftene stort sett var totalsubsidiert (Song 2008: 3). Denne typen
ansvar igjennom sosiale velferdsordninger har altså lange tradisjoner fra
den planøkonomiske epoken, lenge før det moderne CSR-konseptet
hadde funnet veien til Kina (Song 2008: 3-4), men etter omstruktureringer som følger av de økonomiske reformene myndighetene innførte
på 1980- og 90-tallet, falt danwei-ordningen bort.
Flere hevder at dette har medført en mer «naturlig» overgang til CSR, og
for bedriftene å drive filantropisk arbeid også i ettertid. Dette vises
gjennom bærekraftighetsrapportene selskapene nå utsteder, da disse i stor
grad er preget av pengedonasjoner, hjelp til skolebygging, opprydning
etter naturkatastrofer eller andre typiske filantropiprosjekter (May et al
2007: 105-110). Andre mener derimot at det finnes mye lengre
tradisjoner for bedriftsansvar i Kina, da man kan se spor av mer eller
mindre religiøst begrunnet filantropi allerede fra Konfucius’ tid, ikke
ulikt den kristne i USA og Europa (Gao 2009: 25; May et al 105-110).
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Konfusianismen er en moralfilosofi der filantropi-prinsippet står sterkt
(2009: 26). Harmoni og likevekt er også viktige idealer innen denne
tradisjonen17. Som vi skal se har myndighetene nå fremmet dette som mål
for utvikling av det kinesiske samfunn i dag. På bakgrunn av de gamle
tradisjonene hevdes det dermed av flere at tanken om bedriftsansvar
hverken er ny eller importert – som medfører at også den moderne
formen for CSR lettere har fått fotfeste i Kina. En vanlig oppfatning
innen forskningen er derimot at det ikke eksisterte noen form for
bedriftsansvar i Kina før multinasjonale konsern brakte konseptet med
seg på 1990-tallet (Zhou et al 2012: 54), men ble ikke særlig utbredt blant
kinesiske selskap før flere år senere.
Hvis antakelsen om et rent angloamerikansk opphav stemmer, og at
hverken danwei-ordningen eller eldre moralfilosofiske tradisjoner la et
bakteppe for dagens form for bedriftsansvar, kan dette ha medført større
skepsis og motstand mot CSR enn hvis det motsatte er tilfellet. Det
bunner i at motstanden mot fremmede eller påtvungne konsepter som
regel vil være større i sammenlikning med innføring av konsepter som
har gjenkjennelige trekk.
5.4.1 CSR i dagens Kina
Man kan dog uavhengig av opprinnelse med rette hevde at moderne CSR
fortsatt ikke er like utbredt i Kina som i de fleste land i Europa og NordAmerika (Gao 2009: 23). Myndighetene har gjennom SASAC, siden
midten av 2000-tallet frontet flere CSR-initiativ, primært gjennom
retningslinjer, lover og regler som fastsetter ulike mål om bedriftsansvar
og rapportering - i tråd med den angloamerikanske tradisjonen (Peyiuan
et al 2007: 1). CSR har på denne måten fått en særegen kinesisk
definisjon og begrunnelse som skiller seg noe fra «vestlie» definisjoner
av bedriftsansvar (Gao 2009: 26). Den kulturelle konteksten er altså ikke
irrelevant for hvordan bedriftsansvaret defineres, og dermed ikke hvordan
det utføres (Frynas 2009: 179; May et al 2007: 105-107). Også
bakgrunnen for at man ønsker å innføre det som et allment konsept har
betydning – ikke minst for hva slags forhold bedriftene har og vil få til
CSR.
En medvirkende årsak til det økende fokuset eksplisitt på CSR-konseptet,
har trolig bakgrunn i at det harmonerer godt med myndighetenes
revitalisering av den konfusianske holistiske tankegang om en
harmonisering av samfunnsutviklingen. Denne ideen ble fremmet på
midten av 2000-tallet, og bunner i å skape harmoni mellom befolkningen,
samfunnet, omgivelsene og miljøet. Dette er ideer helt i tråd med alle

17

Konfusianismen vektlegger også at alle har sin gitte plass i samfunnet, med normer og
regler definert ut fra den plassen man er tildelt. Å være for eksempel være ektefelle eller
datter følger med seg rettigheter og plikter. Følger alle normene og reglene vil også
samfunnet være i harmoni i følge Konfusianismen. Denne tradisjonen var medvirkende til
at Kina ikke før de siste 40 årene utviklet et lovverk – da normene har vært styrende for
sosial atferd.
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aspekter ved CSR, som slik har fått en ny og utvidet plass på agendaen
både implisitt og eksplisitt (Zang 2007: 3; Hintz 2009: 31).
Hvordan dette samfunnsansvarsarbeidet utarter seg i bedriftene, vil
avhenge av CSR-definisjonen man legger til grunn. Hvis CSR er definert
som vi skal se eksempel på, til å primært omhandle lovoverholdelse, vil
dette trolig medføre lavere grad av involvering i prosjekter utover dette - i
sammenlikning med tilfeller der CSR per definisjon går over det som er
lovpålagt. Dette vil bli videre omtalt i kapittel 6 og 7.

5.5

CSR i dag: trender og tolkninger

På grunn av den parallelle utviklingen av distinkte CSR-tradisjoner,
finnes det i dag også et utall forskjellige CSR-initiativer og standarder på
verdensbasis. Grunnet denne rapportens rammer, og på bakgrunn av at
det heller ikke i Kina benyttes én enkelt standard for bærekraftighetsrapporteringer og CSR – vil ikke de enkelte standardene vies mye plass
her. For å legge et bakteppe og en gi en grunnleggende forståelse av hva
CSR kan være, vil jeg her primært ta for meg mer generelle utviklingstrender innen feltet.
Stadig mer omskiftelige og uforutsigbare omgivelser har i mange tilfeller
ført til en frykt for et svekket omdømme hvis ikke CSR blir viet nok tid
og ressurser. Som vi også så i teorikapitlet, har for eksempel ikkefinansiell rapportering dermed blitt et viktig element i kommunikasjonen
mellom bedrift og omgivelser, og ikke minst for å vise sin ansvarsbevissthet. Dette har betydd større fokus på PR og omdømmebygging
både for bedrifter og andre organisasjoner av ulike typer (Røvik 2007:
203).
5.5.1 Hvordan benyttes CSR?
For at CSR skal kunne måles og sammenliknes, bør det eksistere et
konsistent og internasjonalt anerkjent format for å skape sammenlikningsgrunnlag mellom ulike selskaper og sektorer, og dermed trolig
også dempe noe av kritikken av CSR – som ofte er rettet mot nettopp
denne inkonsistensen i rapporteringsformatene (PwC 2010: 10). Ett
enkelt format ville og kunne gjøre integreringen av CSR enklere i Kina,
da dette problematiserer bærekraftighetsrapportering i Kina i dag, som vi
skal se senere.
I dag eksisterer det altså likevel svært mange ulike bedriftsansvarsinitiativ
med bakgrunn fra ulike land, ulike tradisjoner og vektlegger ulike
indikatorer i sin kartlegging, klassifisering og måling (PwC 2010: 6).
Eksempler på populære retningslinjer er SustsainAbility, FNs Principles
for Responsible Investment (PRI) og Global Compact, som mange
bedrifter har sluttet seg til de siste årene. Nye klassifiseringsstandarder
som CSR-standardene ISO 14000 og 26000 har tilkommet, i tillegg har
også myndighetene i mange land fremmet nye og flere krav til
bærekraftighetsrapportering, gjerne i form av miljørevisjon eller sammen
med finansiell rapportering på andre måter (PwC 2010). To av de
vanligste rapporteringsstandardene både i ”vesten” og nå også i Kina er
Global Compact og Global Reporting Initiative. Da slike rapporterings-
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verktøy kun i begrenset grad eksisterer i Kina, vil kun disse to presenteres
her. Dette for å gi et inntrykk av hva slike standarder går ut på.
FNs Global Compact går ut på at selskapet benytter en indeks med ulike
indikatorer for CSR som knyttes til bærekraftighetsrapportering, nasjonal
og internasjonal ranking, medlemskap av ulike typer og forskjellige typer
tredjepartssertifisering som indikerer hvilket CSR-nivå bedriften ligger på
(Røvik 2007: 205-206). Det inngår ti generelle prinsipper for bedriftene å
opptre på en etisk riktig måte som Global Compact ønsker at alle
bedrifter skal følge. Disse omhandler områder innen miljø, menneskerettighetene, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter (PwC 2010: 7-8).
Global Reporting Initiative (GRI) er utarbeidet som et sett indikatorer
for at bedriftene kan drive måling av det GRI mener er de fire
nøkkelområdene for bærekraftige virksomheter; god ledelse, miljøresultater, og sosiale og økonomiske driftsresultater (GRI 2012). I følge
PricewaaterhouseCoopers (2010) kategoriseres samfunnsansvarsrapportering etter ikke kvalitative, men i all hovedsak kvantitative mål – det vil
si hvorvidt de kun inneholder gitte minimumskrav, eller rapporterer etter
et høyere antall parameter som angir en høyere rapporteringsstandard
(PwC 2010: 16). Tredjepartsverifikasjon er mest utbredt i «vestlige» land
som har lengst tradisjoner innen CSR, og er en slags forsikring for
interessentene om at det benyttes anerkjente standarder og en uavhengig
part til å verifisere arbeidet (PwC 2010: 18).
5.5.1.1 Kategorisering og gradering av CSR-strategi
En annen form for klassifisering av CSR er gjennom et overordnet
klassifiseringsnivå som ikke går på indikatornivå, men på generell bruk
av CSR som virksomhetsstrategi. Dette er nyttig for helhetsvurderingen
av et selskapers motiv og bruk av CSR, da det vil gi indikasjon på
hvorvidt bedriftsansvar er en reaktiv strategi der kun et minimum gjøres
for å tilfredsstille omgivelsene, eller i motsatt enda av skalaen der det
benyttes som et komparativt fortrinn. Det inndeles i fire nivåer: passivt,
aktivt, strategisk og innovativt bruk av CSR (Innovasjon Norge). Figur 3
illustrer disse fire trinnene eller nivåene for bedriftsansvar, som vil
benyttes til å kategorisere graden av CSR i de statseide bedriftene i
analysen.

37

38

Marie Jareid

Figur 3. De fire nivåene for klassifisering av bedrifters CSR-arbeid (Alagse:
CSR as business strategy)

Passiv CSR: reaktiv strategi
CSR som reaktiv strategi benyttes i størst grad som en form for PR for å
bedre eget omdømme, for deretter å øke egen profitt. CSR ses som en
kostnad, og oppfattes å være tvangspreget, slik at selskapene ser arbeidet
som en nytte-kostnadsanalyse og utfører kun et minimum for å minimere
utgiftene. Med andre ord overholder selskapene et påkrevet minimum av
lover og regler, men bidrar ikke i særlig grad utover disse reglene. Denne
formen for reaktiv CSR kan vise seg å koste bedriftene mer enn ved å
satse på en føre-var taktikk, som vil kunne dempe negative utfall ved
eventuelle skandaler (Innovasjon Norge; Alagse: CSR as a business
strategy).
Aktiv CSR: omdømmebygging
Dette nivået ses som en form for omdømmebygging ved at bedriftene
aktivt bruker CSR for å bygge opp eget omdømme som en føre-var
strategi. Aktiv CSR indikerer også at bedriften i tillegg til å overholde
lover og regler, ønsker å skape gode relasjoner til interessentene og et
godt omdømme. Målet er å trekke media og opinionens oppmerksomhet
til selskapet gjennom CSR-aktiviteter som filantropiske prosjekter som
donasjoner og lignende. Det fremheves at denne formen for bedriftsansvar ikke vil bli en del av kjernevirksomheten i bedriften på dette
nivået, ei heller bli en del av dens virksomhetsstrategi. Dette fordi typen
ansvar som inngår i denne kategorien ikke berører bedriftens virkeområde, da det primært er basert på donasjoner og filantropi. CSR vil
dermed være et eksternt engasjement som ikke nødvendigvis omhandler
bærekraftighet eller driftseffektivitet(Innovasjon Norge; Alagse: CSR as a
business strategy).
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Strategisk CSR: økt driftseffektivitet
Selskapene innen denne kategorien tar vare på miljøet i form av å drive
virksomheten i overenstemmelse med miljømessige normer fastsatt av
myndighetene. Denne formen for CSR går ut på å integrere ansvaret som
del av egen driftsvirksomhet og strategi slik at del vil kunne få en dobbel
effekt, i form av økonomisk gevinst parallelt med et bedret omdømme.
Det innebærer å jobbe mot en mer bærekraftig drift gjennom å effektivisere, spare energi, forurense mindre, forbedre egne produkter og
lignende. Motivet kan være å bli en «best practice»-bedrift og fremme
bærekraftig utvikling (Innovasjon Norge; Alagse: CSR as a business
strategy).
Innovativ CSR: et konkurransefortrinn
Det øverste nivået, det innovative, innebærer at bedriftene selv skaper
bærekraftige forretningsmodeller og -ideer som bidrar til å løse
samfunnsutfordringer innenfor CSR. Selskap som har klar forståelse av
den samfunnspåvirkningen de har, og har et reelt ønske om å bidra med
nye løsninger for å bedre samfunnet som helhet, benytter CSR som en
innovativ strategi. Motivet vil da være en langsiktig gevinst for både
samfunn og bedrift, slik at umiddelbar profittmaksimering kommer i
annen rekke (Innovasjon Norge; Alagse: CSR as a business strategy).
Da ikke alle selskap makter eller ønsker å ha en form for CSR-strategi,
burde en skala for denne typen arbeid også ideelt sett inkludere en egen
kategori for motstand, eller mangel på CSR-strategi. Samtidig er det, som
neste delkapittel beskriver, ofte slik at selskap som tar avstand fra, eller
aktivt jobber mot CSR, gjør dette gjennom kanaler som ikke er tilgjengelig for offentligheten. Ofte fremstår disse selskapene som noen av
de flinkeste og mest dedikerte, til tross for å motarbeide CSRprinsippene. Uttrykket «dess styggere selskap, dess mer sminke»
illustrerer dette godt (Kanestrøm 2010).

5.6

Samfunnsansvar eller skinnansvar?

Kritikken av CSR er delt primært mellom de som hevder konseptet i seg
selv ikke er hensiktsmessig, og de som mener at ideen er god, men for
vag eller for enkel å omgå. Førstnevnte type kritikk har gjerne vært basert
på argumenter om at bedrifters oppgave er å skape arbeidsplasser og
drive økonomien fremover – veldedighet og andre typer «ekstraoppgaver» ligger derimot utenfor deres ansvarsområde. Disse kritiske
røstene har dog stilnet i større grad etterhvert som CSR har blitt en norm
og et krav i mange land, og stadig spres (Informant (M) [intervju D
2012]). Andre har kritisert konseptet for å være meningsløst på bakgrunn
av frivillighetsaspektet ved det og hevder at hvis CSR skal fungere må
det være påbudt slik at alle gjør like mye. Andre igjen hevder at hele
konseptet mister sin betydning dersom det å ta ansvar skal være ensbetydende med kun å følge lovene. Som svarpå denne typen kritikk
uttalte utenriksminister Jonas Gahr Støre (2009) i et debattinnlegg i
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forbindelse med stortingsmeldingen om samfunnsansvar hvorfor norske
myndigheter vektla frivillighetsaspektet ved CSR at:
(...) bedriftenes samfunnsansvar skal være noe som er en del av
de innarbeidede holdningene og etikken i bedriftene – derfor
har vi lagt vekt på frivilligheten. Men, som sagt, bedriftenes
virke er jo i en rettsstat hvor det er lover og regler, hvor vi vil
ha oversikt, og hvor vi også vil sette standardkrav. Derfor er
rapportering en måte å bidra til bevissthet om dette.
Rapporteringen i seg selv kan jo ikke garantere at bedriftene
lever opp til både egne og internasjonale krav, men det bidrar
til å holde et fokus og skape rutiner i bedriftene for hvordan de
etterfølger det som er av regler, og det som er av etiske normer
(Støre 2009).
Med andre ord er det å følge lovverket og utstede CSR-rapporter et
nødvendig, men ikke tilstrekkelig aspekt ved bedriftsansvar da det å
overholde lovverket ikke er synonymt med å bidra til bærekraftig
utvikling. Dermed har både frivillighetsaspektet ved CSR i økende grad
blitt ansett som en nødvendig del av arbeidet parallelt med økende
rapporteringspåbud nettopp for at bedriftene selv skal se verdien av CSR,
og integrere det som en del av etikken og holdningene i bedriften.
Samtidig er frivillighet også avhengig av hvilke forventninger som stilles
til bedriftene, og innen hvilke rammer de opererer. Som påpekt i sitatet
legger rettsstaten rammene for bedriftenes virksomhet og slår ned på de
som ikke overholder reglementet, noe som kan ikke tas for gitt i land uten
tilsvarende politiske rammer, uten rettsstat og ikke minst hvis selve
systemet er korrumpert. Frivillighetsaspektet knyttet til bedriftsansvar vil
også berøres senere i forhold til CSR i den kinesiske konteksten.
På verdensbasis er det også stadig flere bedrifter som utgir frivillige
bærekraftighetsrapporter, ikke minst innen industrier som direkte
påvirker miljøet på en negativ måte som kjemikalieindustrien, olje- og
gassektoren, gruveindustri og andre typer utvinningsbedrifter (Lydenberg
2010: 4). I 2008 publiserte hele 80 prosent av Global Fortune 250
bærekraftighetsrapporter. Dette er utelukkende en positiv trend, samtidig
som bedriftene stor grad av frihet i forhold til hvilke indikatorer de
ønsker å publisere statistikk på, som kan medføre til at rapportene blir
vanskelig eller umulig å sammenlikne. Selv ved grundig dokumentering
og rapportering av enkeltbedrifters CSR-virksomhet, kan det være
vanskelig å vurdere verdien dette arbeidet, da virksomhetstyper kan velge
å rapportere med ulike målestandarder, ulike tidsintervall eller ulike
indikatorer, til tross for at de har sitt virke innen samme industritype
(Lydenberg et al 2010). Dette leder til den andre delen av kritikken av
CSR-konseptet, som er rettet nettopp mot utførelsen av bedriftsansvaret.
Mange kritikere har i tillegg satt spørsmålstegn ved hvordan bedriftene
fremstiller bedriftsansvaret i forhold til hvor ansvarlige de faktisk er.
Blant andre Greenpeace har satt søkelyset på flere av de multinasjonale
konsernene i en rapport, som tar opp hvorvidt det ligger reelt arbeid bak
bedriftenes bruk av CSR-konseptet, eller om det kun fungerer som en PRstrategi og «window dressing» (Røvik 2007: 205-207; Greenpeace 2011).
Argumentene er mange for både en oppfatning om at CSR har substans
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og effekt, - og for at bedriftsledere kun utnytter det strategisk for
selskapets omdømme, og jobber parallelt bevisst mot de gode prinsippene
bak CSR18. Flere av de undersøkte bedriftene er både medlem av Global
Compact, aktive i internasjonale fora for bærekraftig driftsvirksomhet,
oppfyller internasjonale ISO-standarder, støtter filantropiske prosjekter
og gir ut årlige CSR-rapporter - parallelt med aktivt å drive lobbyisme
mot internasjonale klimaavtaler og liknende krav og innskrenkninger av
miljø- og klimagassutslipp (Greenpeace 2011). Selskap som har vært
gjenstand for undersøkelse i forbindelse med Greenpeaces undersøkelser,
fronter blant annet World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), et forum for selskaper som fronter bærekraftig utvikling og
har lenge ønsket å være en deltakende og aktiv part i klimaforhandlingene
(Greenpeace 2011: 50). Om lag 20-30 kinesiskeide eller Kina-baserte
selskaper er medlemmer, blant annet Sinopec, som et av flere store
nasjonale selskaper har blitt roset for å være aktive deltakere på ulike
arrangementer for CSR, både innad i Kina og internasjonalt. Både det
nevnte WBCSD, UN Global Compact Summit, Sino-European
International Forum og China CSR International Forum er blant disse
foraene (Yang 2008: 3-4). WBCSDs ledende komite anerkjenner tilsynelatende klimaendringene og miljøproblemene, og søker sammen for å
jobbe for mer bærekraftige løsninger. Disse gjør etter alt å dømme en stor
innsats for å forsøke å minimere konsekvensene av klima- og
miljøendringene (Greenpeace 2011).
På tross av dette viser Greenpeace gjennom sine undersøkelser, at de
samme selskapene viser seg å bruke sin størrelse og økonomiske makt til
å presse myndighetene i ulike land til å holde igjen på vedtekter som vil
kunne ”forstyrre” deres virksomhet. Disse beskyldes altså av Greenpeace
for å benytte sin økonomiske posisjon til å påvirke lovgivingen; regler
som vil regulere utslipp av klimagasser, ulike typer miljøskadene stoffer
og andre typer regulering som vil gjøre deres økonomiske gevinst mindre,
går disse selskapene ofte svært langt i å forsøke å forhindre (Greenpeace
2011). Denne formen for CSR-”window-dressing” utgjør et potensielt
problem ved forskning på CSR-arbeid, da denne tilsynelatende store
innsatsen for bedriftsansvar vil gi positivt utslag i mer overflatiske
undersøkelser av CSR-kartlegging. Tilfeller som dette aktualiserer
myndighetstiltak tiltak for klima og miljø eller CSR generelt, da det ikke
er gitt at bedriftene selv tar tak i disse utfordringene uten press utenfra.
Dette skal vi se i den kinesiske konteksten senere.

18

Blant annet Greenpeace har gjort en omfattende undersøkelse om hvor seriøse noen av
de største internasjonale konsernene er i sitt CSR-arbeid gjennom rapporten “Who’s
holding us back? How carbon-intensive industry is preventing effective climate
legislation”. Denner rapportene ble utgitt i desember 2011 i forbindelse med
klimatoppmøtet i Druban og går i sømmene på enkelte utvalgte selskaper, og rapporten
beskriver noe av kjernen i problematikken med CSR-konseptet - konfliktuerende
interesser mellom de enkelte interessentgrupper og bedriftene. I tilfeller har det vist seg at
bedriftene motsetter seg endringene CSR-prinsippene oppmuntrer til i det skjulte, og
fremstår samtidig svært forskjellig utad.
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5.7

God CSR-rapportering i en kinesisk kontekst

Hva som anses som tilstrekkelig, eller god, samfunnsansvarspraksis
varierer over tid og kulturelle kontekster, og kan påvirke utformingen av
bedriftenes individuelle strategi for CSR. Det altså ikke usannsynlig at
også rapportstandarden speiler hvorvidt kravene til en tilstrekkelig eller
god rapport er høye eller lave. Dermed er det relevant å se på den
offisielle kinesiske definisjonen av CSR - også gjengitt i SASACs
dokumenter,
Corporations should carry out their social responsibilities by
abiding by all relevant laws, regulations, and business ethics
codes. While pursuing economic profits, corporations are held
responsible by shareholders, employees, consumers, suppliers,
communities and other stakeholders. Moreover, corporations
have responsibilities to protect the environment (Yang 2008: 3).
Denne definisjonen tilsier altså at CSR ses som overholdelse av lover og
regler, noe som indikerer liten grad av forventning til frivillig ansvar ut
over lover og regler. I sammenlikning fremhever blant annet som
tidligere omtalt den norske staten særlig frivillighetsaspektet, da dette
gjør det naturlig å ta et ”moralsk ansvar” for sine omgivelser (Støre
2009). Da kinesiske og utenlandske selskaper har ulike sett definisjoner å
forholde seg til, kan dette også bidra til å forklare varians i utformingen
av bærekraftighetsrapporter og CSR-strategi som sådan innad i Kina.
Dette fordi graden av egen, frivillig innsatsvilje også vil være avgjørende
for endringshastigheten på veien mot en grønnere økonomi.
Utfordringene, som vi skal se, ligger i at det fortsatt er store hull og
mangler i denne typen rapportering i Kina. Blant annet er datainnsamlingen oftest mangelfull, og inneholder ikke alle de nødvendige
indikatorene for å gi et helhetlig bilde av hvor «god» eller «dårlig»
bedriften er innen bærekraftighet (Avory et al 2012, SynTao 2009). I
tillegg vil det argumenteres for at myndighetene er en av de største
pådriverne for CSR-arbeid, som kan ha medført en annen tilnærming til
CSR i Kina, sammenliknet med andre land. Dette vil jeg komme tilbake
til senere.
Et argument i forsvar for CSR, til tross for at det kan ha et preg av
”window dressing” er at det som regel tar tid å implementere konseptet
som del av det årlige regnskapet, og det tar naturlig nok enda lengre tid å
implementere strukturelle endringer som følger av et ønske om å oppfylle
CSR-krav. Dette er momenter jeg vil argumentere for senere i rapporten.

5.8

Avslutning

Med utgangspunkt i opprinnelsen, utviklingen og dagens CSR i en
angloamerikansk kontekst, kan man se enkelte årsaker eller motiver til
hvorfor bedrifter engasjerer seg i dette. De viktigste av disse kan
oppsummeres som - press fra nasjonale myndigheter; press fra det internasjonale samfunnet og internasjonale markedet; press fra konsumenter
og andre i opinionen; frykt for å få svertet eget omdømme gjennom
media og til sist moralske eller filantropiske motiver for frivillig CSR. Vi
har og sett at det er ulike måter å kategorisere og vurdere CSR-strategi
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på. Her benyttes en ordinalskala som strekker seg fra passiv CSR, til
aktiv, strategisk og den øverste graden er innovativ CSR.
Bedriftsansvar har blitt etablert som en bred plattform av ulike frivillige
retningslinjer og typer sertifiseringer bedriftene kan velge å følge. Dette
har vist seg å bli stadig mer vanlig, og stadig viktigere på det
internasjonale markedet. Samtidig er det mange kritikere av CSR som ser
konseptet som utilstrekkelig og for sprikende til å kunne skape målbare
effekter. Dette vil kunne fungere som et disincentiv til å drive bedriftsansvar. Et annet potensielt disincentiv er i tilfeller det ikke forventes at
bedriftsansvar skal strekke seg ut over lovpålagt atferd. Dette fordi reelt
bedriftsansvar ikke kan pådyttes - men må i hvert fall delvis være noe
bedriftene gjør for å tilfredsstille interessentgruppene fordi man føler et
ansvar overfor disse. I motsatt tilfelle vil det trolig gi seg utslag i en form
for skinn-ansvarlighet eller «window-dressing». Med de skisserte
motivene til CSR som utgangspunkt, vil tematikken undersøkes nærmere
i den kinesiske konteksten i den empiriske analysen – hvilke av motivene
og hvilke deler av omgivelsene toneangivende for CSR-arbeidet? Har
utviklingen av bedriftsansvar lagt føringer for dagens CSR i Kina? Diss
spørsmålene skal så ses i sammenheng med statseide bedriftenes
endringsvillighet på veien mot mer bærekraftig drift.
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6

Empirisk analyse

6.1

Innledning

Dette kapitlet er todelt der myndighetene fungerer som innfallsvinkel til
tematikken i første del, og i del to vil den empiriske analysen trekkes ned
på subnasjonalt nivå der de mest innflytelsesrike mekanismene som
motiverer til CSR-arbeid blir gjennomgått. Som vi skal se i denne delen
av kapitlet har de kinesiske myndighetene fremmet klima og miljø både
gjennom lover og regulering, økonomisk politikk og femårsplanene.
Dette vises blant annet gjennom satsning på en mer balansert og
”harmonisk” økonomisk vekst både i den 11. og nå 12. femårsplanen,
inkludert langt flere målsetninger som omhandler grønn teknologi, miljø,
energi og klima enn tidligere. Denne politiske og økonomiske utviklingen
er avgjørende også for fremtidig utvikling for bedriftene, da disse i kraft
av å være statseide vil være underlagt myndighetenes lover og regler.
Likevel er det ikke gitt i hvor stor grad myndighetenes reguleringer
påvirker bedriftenes atferd og endring.
Hvor avgjørende myndighetene er, vil avhenge av styringsforholdet
mellom stat og bedrifter, og gi seg utslag blant annet i hvor kongruente
selskapenes retorikk og atferd er med hensyn til myndighetenes
målsetninger om miljø og klima. Derfor vil første del omhandle policyutviklingen i Beijing, samt hvilke prioriteringer og medfølgende målsetninger myndighetene har for landet fremover. Hvordan, og i hvor stor
grad dette påvirker bedriftene, vil undersøkes i neste del. Dreiningen mot
større fokus på bedriftsansvar vil deretter bli forklart gjennom motivene
for CSR-arbeid oppsummert i kapittel 5, men modifisert for den kinesiske
konteksten. Her vil altså enkelte faktorer bli vektlagt mer, og andre vil ha
mindre betydning i sammenlikning med en angloamerikansk kontekst.

6.2

Myndighetsnivå: Hvordan klima og miljø integreres

I første del av dette kapitlet tar jeg utgangspunkt i det nasjonale myndighetsnivå for å gi en forståelse av hvilke variabler som påvirker arbeidet
for klima og miljø i Kina, og hvilke implikasjoner det har for bedriftene19.
Dette er et viktig moment da myndighetene har lagt fundamentet for
bedriftenes virke i dag, og påvirker disse stadig. Dette forholdet vil dermed avgjøre hvor stor makt myndighetene har til å presse bedriftene til
implementering av CSR og jobbe for bærekraftig utvikling. Først vil den
historiske bakgrunnen for klima- og miljøregulering, samt dagens
målsetninger, presenteres.
6.2.1 Klima og miljø i lovgivning og regulering
Historisk har regulering i Kina i all hovedsak vært basert på en moralsk
forståelse av rett og galt enn en formell lovgivning (Beyer 2006: 185). Et
særlig omfattende lovverk ble ikke utarbeidet før sent på 1970-tallet, i
sammenheng med urbaniseringen som begynte å skyte fart. Klima- og
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miljøregulering har dermed vært del av lovverket helt siden utarbeidelsen
av dette. Mellom år 2000 og 2004 ble lovgivingen rundt miljø og klima
utvidet, og det ble etablert regulering av avfallshåndtering og av utslipp i
vann og luft. Dette inkluderte blant annet lover om renere produksjon, lov
om beskyttelse av miljøet (Environmental protection law) og loven om
miljøkonsekvensutredninger (Law on environmental impact assessment)
(OECD 2006). I 2007 ble en «grønn utvikling» agendasatt gjennom
opprettelsen av et eget nasjonalt klimaprogram, og opprettelsen av
Ministry of Envionmental Protection (MEP) symboliserte også en
reformering av miljøforvaltningen. Forskrifter for begrensning og
forhindring av utslipp er med andre ord forholdsvis ekstensive og utvides
stadig. Et overhengende problem er likevel at den formelle lovgivningen i
stor grad har manglet oppfølging gjennom effektive kontrollmekanismer
og oppfølging av lovverket (Beyer 2006: 186).
Kina har i likhet med manglende formelt lovverk ikke hatt tradisjon for
rettsoppgjør i reguleringssaker. Desentralisering og økende lokalt
autonomi har ytterligere komplisert implementeringsforsøkene fra
Beijing, samt vanskeliggjort inspeksjoner av forskriftsoverholdelse i
bedriftene. Det uklare makt- og styringsforholdet mellom sentrale og
lokale myndigheter også medført en ikke-overholdelsespraksis av lovverket i bedriftene (Rowe & Guthrie 2010: 524), som vi skal se senere.
Det diffuse og lite transparente forholdet også mellom stat og bedrift er
også en medvirkende faktor, da disse bedriftene fortsatt innehar en
særegen posisjon i det kinesiske samfunnet. Dette innebærer på den ene
siden en unik frihet i sammenlikning med andre selskap etablert i Kina,
blant annet på grunn av lite direkte kontroll og oppfølging – og på den
andre siden betyr det at bedriftene til tider opptrer som styringsverktøy
for Beijings politikk. Myndighetene er i tillegg den viktigste maktinstansen kinesiske bedrifter må forholde seg til. Man kan også se tegn til
endring i sanksjoneringen overfor bedriftene, blant annet ble CNOOC
sammen med ConocoPhillips ilagt bøter på tilsammen 269 millioner USD
i april 2012 etter en stor oljesølulykke i 2011 (Energy Daily 2012), som
er den største boten ilagt et kinesisk selskap noensinne.
På bakgrunn av den varierende implementeringsgraden av lover og
regler, er miljø- og klimamålsetningene i femårsplanen i større grad toneangivende for den fremtidige utviklingen både på myndighetsnivå og i
bedriftene. Som vi skal se i neste avsnitt gir planen er mer korrekt bilde
av nåværende tilstand og fremtidig utvikling innen ulike statlige
satsningsområder, enn lovverket alene gjør.
6.2.2 Klima- miljø- og energimål i den 12. femårsplanen
Den 12. femårsplanen setter de høyest prioriterte målsetningene frem mot
2016 på dagsordenen. Dette dokumentet er dermed viktig når man skal
studere utviklingen og si noe om hvilke endringer som er i for emningen
de neste årene. Andelen miljørelaterte målsetninger har økt betraktelig i
femårsplanene, og denne planen er karakterisert som den «grønneste»
hittil da en tredjedel av dokumentet omhandler klima og miljø, bærekraftig utvikling og fornybare energikilder (Hu & Liang 2011: 20).
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Tidligere planer handlet i større grad om tiltak på nasjonalt plan, og
mindre om delegering av ansvar til bedriftene.
De tidligere planene har likevel inneholdt enkelte målsetninger for miljø,
dog i mye mindre skala. Eksempelvis satte den 9. planen, som trådte i
kraft i 2001, mål om å øke skogdekningen med nesten 20 prosent, i
tillegg til å senke «urban og rural forurensing» med 10 prosent. Den 10.
femårsplanen viet klima og miljø en større del på ulike måter da
konsekvensene av en lite bærekraftig bruk av naturressursene, avskoging
og kullbrenning hadde gjort seg mer gjeldende (Hilton 2011: 4-5). Plan
nummer 11 satte de første målene for energiintensitet med en årlig
reduksjon på 4 prosent i snitt, samt reduksjon i utslipp av SO2
(svoveldioksid) og COD (chemical oxygen demand 20) med 10 prosent
(Mastny edt. 2010:11). Planen hadde et overordnet mål om 20 prosent
reduksjon i energiintensiteten mellom år 2005 og 2010, og involverte i
større grad bedriftene. Hver enkelt provins fikk et energiintensitetsmål å
nå, noe som fikk uønskede utfall da langt fra alle provinsene innfridde
kravene. Forsøk ble likevel gjort, til tider gjennom lite bærekraftige tiltak
som midlertidig å stenge fabrikker, skoler og sykehus for å senke
energibruken.
Den 12. femårsplanen anlegger et mer nøkternt økonomisk mål om å
holde en årlig vekst på rundt syv prosent, som er om lag to prosentpoeng
lavere enn gjennomsnittet de siste 30 årene (Seligsohn 2011). Dette er
likevel et ambisiøst mål for en eksportdrevet økonomi i en tid der mange
viktige handelspartnere befinner seg i en økonomisk prekær situasjon.
Ambisjonen om stadig vekst krever som tidligere nevnt et økende
nasjonalt konsum – altså høyere forbruk og levestandard, - som i sin
omgang vil medføre større energibehov og økt råvareforbruk innad i
landet. Økt energibehov medfører i tillegg, som vi skal se, behov for
diversifisering av energikildene og større belastning på økosystemene,
som igjen gjør behovet for å iverksette tiltak som adresserer disse
utfordringene, mer kritisk. Dette omtales og håndteres merkbart på et
annet nivå i den 12. planen (Seligsohn 2011), gjennom en større konkretisering av innovative tiltak og langsiktige løsninger (Mastny edt 2010:
11-12). Målene for denne planen er i samme størrelsesorden som det
Kina fremmet under klimaforhandlingene i København i 2009; å redusere
energiintensiteten per enhet BNP med 20 prosent innen 2020 (Price et al
2008:1-2), og reduksjon i karbonintensiteten med 40-45 prosent, begge i
forhold til 2005-nivå (Seligsohn 2011: 1-2).
Disse målene forteller likevel lite om den faktiske reduksjonen av karbon
og energi i industrien. Senkning av karbon- og energiintensiteten i
energiproduksjonen vil i realiteten si at per enhet av Brutto Nasjonalprodukt (BNP) som produseres skal det brukes 40-45 prosent mindre
energi og karbon i prosessen. I 1990 krevdes det 619 kilo oljeekvivalenter
for å produsere en enhet, her 1000 dollar, BNP i Kina (FN 2011). Hvis
man sammenlikner med energieffektiviteten i Kina de senere årene, kan
man si at dette har blitt radikalt forbedret, da det i 2008 i snitt ble brukt
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280 kilo oljeekvivalenter per 1000 dollar produsert BNP. Selv om dette er
en radikal forbedring, ser tallene likevel noe annerledes ut når de sees i en
større sammenheng. I sammenlikning med USA, sank intensiteten her i
perioden 1990 til 2010 fra 240 kilo oljeekvivalenter per 1000 dollar
(BNP) produsert til 169 kilo (FN 2011)21. Norge brukte i 1990, 154 kilo,
og lå i 2010 på 115 kilo oljeekvivalenter (FN 2011). Dette vil dermed
være et spørsmål i vurderingen av bedriftenes innsats med hensyn til
implementering av bærekraftige tiltak.
Innsatsen må likevel ikke undervurderes da Kina er avhengig av å ta i
bruk ulike utslippsbegrensende tiltak som er avhengig av teknologisk
utvikling og innovasjon, for å nå disse målene. Som vi skal se, skjer dette
blant annet gjennom satsningen på fornybar energi (Underdal et al. 2011).
Tiltakene vil dermed kontrolleres av det lokale myndighetsnivå, men vil
måtte implementeres i bedriftene slik at besparelsene i praksis må utføres
her (Price et al 2008:1). Deretter vil de lokale myndighetene måtte sørge
for inspeksjoner og se til gjennomføring innen femårsplanens utløpsdato
for å unngå sanksjonering fra sentrale myndigheter. Dette har tidligere
medført nedleggelse eller flytting av den mest energiintensive industrien,
blant annet driften av mange kullkraftverk har blitt suspendert i mange
provinser.
Strategisk sett kan de nasjonale målsetningene og tiltakene i neste
omgang bidra til høyere økonomisk vekst og lavere helseutgifter på grunn
av mindre forurensing lokalt, noe som medfører bedret folkehelse
generelt, og til sist vil gagne de sentrale myndighetene (Underdal et al.
2011). Energiintensitetsmålene henger som nevnt også sammen med et
stadig økende energibehov, da det vil være svært kostbart å fortsette
energiproduksjon med høy energiintensitet. Slik energiproduksjon medfører store input i form av energi og forholdsvis lite produsert output i
form av BNP. Dette kommer spesielt godt til syne gjennom importavhengigheten av olje og kull til tross for svært store reserver på eget
territorium. I tillegg vil lavere energiintensitet og betydelig økning i
fornybare energikilder gagne befolkingen og myndighetene gjennom
bedret folkehelse. Dette vil gi økonomiske besparinger og føre til lavere
grad av oljeimportavhengighet, som vi skal se i det følgende.
6.2.3 Energisikkerhet – Kinas akilleshæl?
Energietterspørselen i Kina har vokst kontinuerlig siden 1980, med
unntak av en kort periode under den økonomiske krisen i Asia mellom
1997 og 2000 (Andrew-Speed 2006: 2). Oljekonsumet alene økte med 60
prosent mellom år 2000 og 2005 (Downs 2006: 6), som gradvis har gjort
Kina til verdens 3. største oljeimportør de siste 15 årene (Borchgrevink et
al 2009: 20 -21). Til tross for økningen i oljebruk, kommer omlag 70
prosent av all konsumert energi fra kull. Likevel har Kina siden 2007
vært nettoimportør også av kull for å dekke energibehovet som oversteg
2656 millioner tonn kullekvivalenter det året (Benewick & Donald 2009:
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50-51). Grunnen er at til tross for store forekomster av ikke-fornybar
energi, vokser forbruket i et tempo som landets produksjon ikke evner å
besvare (Borchgrevink et al 2009: 21). Dette har gjort energisikkerhet til
et av de høyest prioriterte politiske satsningsområdene for å kunne fortsette å opprettholde utviklingen da den økonomiske veksten ikke vil
kunne fortsette uten sikre energikilder (Mastny edt. 2010: 8-10; Holden
2008; Andrews-Speed 2006; Informant S [Intervju C 2012]).
Trygge, sikre energikilder, samt stabile nett og rør for levering utgjør til
sammen begrepet forsyningssikkerhet, med andre ord tilgang på
produksjonskapasitet sett i forhold til forbruk og importmuligheter i
overskuelig fremtid (Statnett 2007: 3). Det er dermed essensielt for alle
energiimporterende land å oppnå sikre energiforsyninger utenlands, noe
som også krever gode diplomatiske forbindelser. Energiproduserende
industri har derfor lenge hatt en viktig rolle som en av myndighetenes
strategiske nøkkelindustrier. De tre store, nasjonale oljeselskapene
CNPC, CNOOC og Sinopec har i kjølvannet av Beijings fokus på internasjonale investeringer de siste ti årene kraftig ekspandert sitt investeringsområde, og fått en større og viktigere rolle gjennom det voksende
behovet for energiforsyninger (Holden 2008: 40-41). Oljeselskapene
bidrar til sikring av energiforsyningene ved å spre investeringsrisikoen
gjennom diversifisering av oljekildene og forbedre kontrollen av produksjonen i disse landene. I tillegg er det fordelaktig å benytte oljefelt utenfor
Kinas grenser fremfor nasjonale ressurser, som da vil vare lenger og sikre
kinesisk robusthet (Holden 2008: 41). Dette fordi Kina på grunn av sin
befolkningsstørrelse og hurtige vekst er i en prekær situasjon; i 2011
alene steg energietterspørselen med 11,4 prosent til 4700 milliarder
kilowattimer, noe som vil fortsette i overskuelig fremtid. Det er derfor
helt nødvendig å kunne sikre tilgang til energi som staten kan utøve
prismessig kontroll over.
Industri og utvinning vil være den største energikonsumerende sektoren
også i fremtiden i følge det Internasjonale Energibyrået (IEA 2007).
Totalt står energiintensiv industri og bygg- og anleggssektoren for
halvparten av all energibruk (Findley et al: 7-8), og legges gruvedrift til
regnestykket utgjør dette til sammen 72 prosent av det totale energikonsumet som vist i figur 4 (Mastny edt. 2010: 10). Legger man til
økende innlands energikonsum gjennom blant annet transport og i
husholdninger, vil den totale veksten fortsette å stige kraftig i lang tid.
Enkelte estimater tilsier at den kinesiske oljeimporten i tillegg vil stige fra
dagens 45 prosent til om lag 70 prosent import, noe som vil tære på de
oppsparte valutareservene Kina har, samt tøye kapasiteten til den globale
skipsfarten og de innenlandske havnene til det ytterste (Andrews-Speed
2006: 5). Videre vil en slik massiv økning av oljeforbruket øke det
allerede høye forurensningsnivået, med mindre strenge miljøtiltak på
andre områder implementeres parallelt.
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Figur 4. (Mastny edt. 2010: 10). Figuren gir et bilde av energikonsum per sektor.
Fortsatt står industri- og utvinningssektoren for majoriteten av energibruket.

Figur 5. Figuren illustrerer energiforbruk i 2005 i antall millioner tonn kullekvivalenter fordelt sektorvis, samt fordelingen innen industrien (Price et al
2008: 3).
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Det vil dermed være fordelaktig for Kina på flere måter å forsøke å bli
mindre avhengig av utenlandske energiressurser da det kan være
problematisk å gjøre internasjonalt upopulære investeringer. I tillegg kan
import utgjøre et problem i seg selv ved å måtte forbli avhengig av andre
land for å sikre energitilgangen. Disse faktorene, samt et økende internasjonalt marked for fornybar energi, som har skapt ambisjoner om å bli
lendende innen grønn teknologi (Informant (S) [Intervju C 2012]).
6.2.1 Grønne investeringer – Kinas fremtid?
Investeringer i grønn, fornybar energi har av ulike årsaker blitt en viktig
del både av energisikkerhetsaspektet, og den økonomiske veksten og har
samtidig positiv miljømessig effekt. Kina har som vi har sett satt
nasjonale energimål basert blant annet på større utnyttelse av grønne
energikilder som vindkraft, vannkraft, sol og energigenerering av avfall.
Flere av disse miljøvennlige tiltakene vil kunne bidra til å oppnå målene i
den 12. femårsplanen, - blant annet med tanke på reduksjon i karbonintensiteten som i stor grad også vil bli gjennomført gjennom tiltak basert
på nettopp teknologiske nyvinninger innen fornybar, alternativ energi.
Det ble angivelig i 2010 investert over 54 millioner USD i grønne,
fornybare energikilder i Kina (Antebi 2011). Satsningene på dette
området har dermed vokst mye, og Kina har blitt et foregangsland innen
grønn teknologi. Beijing har den seneste tiden i tillegg igangsatt subsidieringstiltak og ulike incentivordninger slik at befolkningen skal ta i
bruk solcellepaneler (Informant C [Intervju 2012]). Dette har også
implikasjoner for bedriftene (Buckley 2012). Landet har i løpet av få år
blant annet blitt verdensledende innen produksjon av solcellepaneler, og
vindindustrien spesielt, vokser svært hurtig (Findlay et al 2009: 4).
I følge de offisielle myndighetssidene er disse tiltakene primært satt inn
for å minimere effektene av miljø- og klimaproblemene (Mo 2008). Som
vist i kapittel 4 har disse problemene blitt enorme og må tas hånd om.
Samtidig er de viktigste avveiningene lagttil grunn for satsningene
strategiske, da målet er å bli verdensledende på det internasjonale
markedet innen flere typer fornybar energi. Gjennom å masseprodusere
grønne løsninger, vil kinesiske bedrifter få et enormt konkurransefortrinn
da arbeidskraft og produksjon koster mindre enn i «vestlige» land
(Anderson 2010). Tiltakene er dermed også ment for å bidra til høyere
økonomisk vekst og lavere helseutgifter på grunn av mindre forurensing,
som vil gagne myndighetene på lengre sikt. Beijing har i tillegg inntil
nylig primært ført en utadrettet politikk også på dette området, slik at
produksjonen i all hovedsak har vært eksportorientert, og ikke kommet
innlands miljø, klima og befolkning til gode i så stor grad som størrelsen
på investeringene skulle tilsi. Dette tyder på at satsingene på fornybar
energi i all hovedsak er et strategisk og kommersielt skritt for å bli
markedsledende i industrien globalt sett (Anderson 2010; Informant (C)
[Intervju 2012]), noe petroleumsselskapene også har tatt del i, primært
gjennom myndighetssubsidierte investeringer innen fornybare energikilder som vind, sol, biomasse, geotermisk energiutvinning, biodiesel,
bioetanol og lignende (Renewable technology 2012; CNPC 2012).
På den andre siden ser man at majoriteten av produksjonen eksporteres ut
av landet, slik at ikke satsningene på grønne løsninger vil erstatte kull og
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olje i overskuelig fremtid22, og dermed heller ikke bidra stort til
forbedringer i klima og miljø (Informant (C) [Intervju 2012]). Figur 4.
illustrerer dette - grønn investering vil føre til vekst i fornybar energibruk,
men ikke i den størrelsen på investeringene skulle tilsi. Dette argumentet
fremmer også Findlay et al (2009), og mener kull uten tvil vil forbli en
den største energikilden i Kina til minimum år 2030, og trolig mye lengre
(Findlay et al 2009: 4-5).

Figur 6. Figuren viser estimert energietterspørsel i Kina innen de ulike typene
energikilder frem mot år 2030 (IEA 2007).

Bildet er dermed todelt hva angår tiltak for bærekraftig utvikling i Kina.
På den ene siden har myndighetene forsøkt å endre bedriftene ved å
fokusere på klima og miljø, til tross for at dette ikke har gitt det ønskede
utslaget. På den andre siden har Beijing også primært ønsket å rette
produksjonen av grønn teknologi mot eksportmarkedet, slik at ikke
produksjonen kommer befolkningen til gode. Det kan dermed fremstå
som noe uklart hvilke mekanismer som er avgjørende for integreringen
av miljø og klima i bedriftene. Dette kan da forstås som at myndighetenes
påvirkning på bedriftene er begrenset på bakgrunn av en økende fristilling av selskapene, som følge av forsøk på markedsorientering av de
statseide selskapene i over ti år. Dette kan altså ha påvirket maktforholdene og gitt bedriftene større autonomi. Samtidig har Beijing stadig
ønsket å opprettholde delvis kontroll over selskapene, og i kraft av å være
statseid er det sannsynlig at bedriftene er underlagt statlig styring fortsatt.
I hvor stor grad dette er tilfelle vil ha betydning for implementeringsgraden av CSR undersøkes i neste del av kapitlet.
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6.2.2 Avslutning
Jeg har her gjennomgått noen av de viktigste aspektene ved Beijings
satsning på klima og miljø, og sett på enkelte årsaker til hvorfor dette
prioriteres av de kinesiske myndighetene. Vi har sett hvordan denne
tematikken er integrert i lovgivningen, og i femårsplanene, samt sett på
årsaker til at myndighetene nå forsøker å legge press på bedriftene for å
integrere klima og miljø i større grad. Disse kan oppsummeres til å være
motivert direkte av klima- og miljøproblemer og de medfølgende sosiale
og økonomiske kostnadene, energisikkerhetsutfordringene Kina står
overfor, etableringen av de statseide selskapene på den internasjonale
arena, samt satsningen på fornybar energi og grønn teknologi. Likevel er
bildet fortsatt ikke entydig da det kan virke som eksporten fortsatt
prioriteres høyt, om ikke høyere enn klima og miljø. Dette kan da forstås
som at myndighetenes påvirkning på bedriftene er begrenset.
Myndighetene er likevel helt avhengige av bedriftenes innsats for
bærekraftig utvikling, og har dermed på ulike måter forsøkt å legge press
på disse for å skape driftsendringer og transparens i prosessene innad i
selskapene. Dette har de senere årene medført krav om blant annet inkorporering av CSR. Parallelt med myndighetenes påvirkning finnes også
andre mekanismer i selskapenes omgivelser som utøver press på ulike
måter. I det følgende vil derfor påvirkningen fra andre omgivelser i
samspill med myndighetenes press beskrives og forklares. Hvilke andre
omgivelser er de viktigste, hvordan disse påvirker bedriftenes fokus på
bærekraftighet, og på hvilke måter skal presenteres.

6.3

CSR i statseide bedrifter

6.3.1 Innledning
I denne delen av kapitlet tar jeg utgangspunkt i bedriftene for å skape et
bilde av hvordan klima og miljø har blitt integrert gjennom CSR. Som vi
har sett vokser ønsket om nye, langsiktige og mer miljøvennlige løsninger
i Kina som sådan, samtidig som spørsmålet er i hvilken grad denne
innsatsen også gjenspeiles gjennom strukturendringer de statseide
bedriftene. Dreiningen mot et større fokus på bedriftsansvar vil derfor bli
beskrevet i større detalj, og mulige årsaker vil bli forklart. Hvordan og
hvorfor dette arbeidet skjer gjennom CSR skal undersøkes. Videre vil de
nasjonale oljeselskapenes CSR-strategi beskrives i detalj basert på deres
bærekraftighetsrapporter, og deretter vil slik rapportering i de statseide
bedriftene bli diskutert og vurdert basert på ulike statistiske undersøkelser, samt kategoriseres etter graderingsskjemaet for CSR-strategi
presentert i kapittel 5. Det underliggende spørsmålet vil være i hvilken
grad dette primært er ord og PR eller reelle endringer gjennom handling,
og vil bli gjenstand for analyse i kapittel 7.
6.3.2 Aktualiseringen av CSR i Kina
For å forstå hvor endringsvillige bedriftene er, må man søke å forstå deres
lydhørhet overfor interessentgruppene – først og fremst myndighetene
som hovedeier, men også andre aksjonærer, opinionen, media og
eventuelt andre grupper. Dette kan undersøkes ved å se i hvor stor grad
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enkeltgruppenes krav har fått et konkret utfall i form av uttalte tiltak i
bedriftene eller i hvor stor grad bedriftene selv mener de påvirkes av
interessentene, og da i første omgang hvor lydhøre bedriftene er overfor
myndighetenes lover og reguleringer. De siste årene har flere kinesiske
selskaper opplevd negativ omtale og svertet omdømme både innenlands
og internasjonalt. Dette har forekommet i kjølvannet av saker om ulike
typer mislighold, ulovlig dumping av avfall, giftstoffer i produkter og
andre typer skandaler som har kommet frem23. Hvis skadene er
omfattende nok kan ytterste konsekvens være langvarig svertet omdømme, samt mistenkeliggjøring av bedriftenes produksjonsmetoder,
behandling av arbeidstakere eller miljøet. Dette vil kunne bety tapte
kunder, inntekter eller komplisere inngåelse av nye kontrakter med
partnere og kunder.
I etterkant av slike skandaler er det dermed nærliggende å tro at de
involverte selskapene selv vil ha motiv for å implementere CSR, og for
andre å etablere dette som en føre-var-strategi, for at kunder, samarbeidspartnere, aksjonærer og andre interessenter skal ha tillit til deres
produkter. Et annet incentiv er at har mange multinasjonale selskaper
etablert i Kina har drevet slikt arbeid og utstedt bærekraftighetsrapporter i
en årrekke allerede, da dette ofte forventes av opprinnelsesstaten der
morselskapet opererer. Slike trender diffunderer og spres ofte til flere
selskaper, slik at CSR og rapportering lettere blir integrert også i
nasjonale bedrifter.
På den andre siden er, som vi har sett, myndighetene den viktigste
interessentgruppen for statseide selskaper da disse må forholde seg til
styresmaktene forskjellig fra private selskap. Årsaken er som tidligere
nevnt, de kryssende forbindelsene mellom bedriftsstyret og myndighetene
– som medfører stor påvirkning på selskapene, samtidig som selskapene
også har stadig økende innflytelse på myndighetene (ChinaCSR 2009).
Samtlige av disse er altså underlagt State Council, med organene NDRC
og SASAC som viktigste organer i direkte tilknytning til selskapene
(Kobayashi 2008: 7). Selskapene er derfor fortsatt avhengige av myndighetsorganene for godkjenning av nye prosjekter og eventuell finansiering
av investeringer. Kryssforbindelsene mellom staten og bedriftene medfører i tillegg at ledere i rundt 50 av de 117 selskapene besitter ministerposisjon, i tillegg til at parti- eller myndighetspersoner er plassert i ulike
posisjoner i bedriftene. Dermed er det nærliggende å tro at bedriftene vil
forsøke å etterleve retningslinjene når myndighetene setter samfunnsansvar på agendaen. Samtidig utøves det som tidligere nevnt, mindre
direkte kontroll og færre inspeksjoner statseide bedrifter i sammenlikning
med utenlandskeide eller private, noe som kan medføre lavere grad av
lovoverholdelse (Lehmanlaw; Downs 2007).
Kryssforbindelsene betyr i tillegg at Beijing på mange områder må stå
ansvarlig overfor selskapene, slik at bedriftenes omdømme også utenfor
Kinas grenser ikke er likegyldig for styresmaktene. Men andre ord vil
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statseide bedrifter etablert på utenlandske børser kunne sverte Kinas
omdømme utad i kraft av å være statseid, noe myndighetene ønsker å
unngå. Denne typen sverting av kinesisk omdømme har allerede skjedd
på flere ulike tidspunkt24. Først gjennom multinasjonale bedrifters
etablering i Kina på 1990-tallet som medførte mye oppmerksomhet rundt
arbeidsforholdene innad i Kina og etter hvert også miljømessig skade
disse påførte nærmiljøet gjennom forurensning. Dette medførte som vi
har sett krav om transparens og CSR-arbeid for å bedre forholdene.
Deretter ble dette viktigere også for Kina da den eksportorienterte
veksten skjøt fart (Lehmanlaw 2007). I neste omgang ble flere grupper
involvert i prosessen, da enkelte Non-governmental organizations (NGO)
og forskningsmiljøer tok til orde for CSR-arbeid. Presset økte dermed på
de statseide bedriftene mot større grad av transparens rundt egen
virksomhet.
Som vi så i første del av dette kapitlet har myndighetene integrert klima
og miljø som en viktig del av den politiske agenda i Kina som inkluderer
overføring av ansvar til bedriftene. Dette har de siste årene blitt gjort
gjennom lovgivning innen klima og miljø, krav til bærekraftighetsrapportering og den såkalte «Guide opinion on the Social Responsibility
Implementation for the State-Owned Enterprises Controlled by the
Central Government» (Guide opinion). I tillegg har ulike organer på
sentralt og lokalt nivå blitt utnevnt, ikke minst opprettelsen av SASAC i
2003 og National Energy Commission og National Energy
Administration i 2008 vært toneangivende for myndighetenes ønske om
forandring og ansvarsfordeling (Mattlin 2007: 7-8; Lin 2009: 72-73;
Kobayashi 2008:7).
6.3.3 Myndighetsmål for industrien
Allerede i 2004, før ideen om harmonisk økonomisk utvikling ble
konkretisert og lansert, ble bærekraftig bruk av energi satt som en politisk
prioritet som forutsatte tiltak fra bedriftenes side. Dette inkluderte å
begrense etterspørselen og bruken av fossilt brensel, ta i bruk teknologi
for renere utvinning, etablere og implementere strengere standarder for
energieffektivitet- og miljø, og øke den offentlige kunnskapen og
oppmerksomheten (Andrews-Speed 2006). Som vi har sett, har foreløpig
hverken etterspørselen etter fossilt brennstoff eller utfasingen av prisreguleringen til nå trådt i kraft. Samtidig ser man at teknologi i form av
prøveprosjekter for renere utvinning, samt grønne investeringer har tiltatt,
noe som også gjelder økende offentlig kunnskap og forsøk på å etablere
strengere miljøstandarder.
Etter 2004 ble CSR mer systematisk og bevisst integrert på veien mot
realiseringen av en mer «bærekraftig og harmonisk» utvikling
(Lehmanlaw 2007; SASAC 2011). Beijing har utarbeidet et lovverk rettet
mot CSR-relaterte problemstillinger som innebefatter blant annet
arbeidstakerorganisasjoner, barnearbeid, kvinners rettigheter og sikkerhet
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på arbeidsplassen til miljø- og klimatematikk. Det erkjennes samtidig at
man er i en utviklingsfase med hensyn til standardisering og systematisering av konseptet (Lehmanlaw 2007). Dermed er det ikke gitt at
lovverket følges opp og er rettesnor i alle saker, noe jeg kommer tilbake
til. I likhet med styringsdokumentet femårsplanene, vil et mer realistisk
bilde på utviklingen derfor være å ta utgangspunkt i hvilke planer, mål og
ambisjoner Beijing har satt for bedriftsansvaret.
I løpet av andre halvdel av 2000-tallet ble konseptet «harmonisk
samfunnsutvikling» satt på dagsordenen; «By promoting the optimizing
and upgrading of China's industrial structure, it aims to form a mode of
economic growth featuring less input, less consumption, less emission
and high efficiency» (Mo 2008: 6). Denne samfunnsutviklingen speiler
den som har foregått i ”vesten” – altså større satsning på tertiærnæringene, blant annet gjennom å fremme servicenæringer, høyteknologisk industri og informasjonsteknologi (Zhang 2012; Mo 2008:
6). Majoriteten av tiltakene måtte derfor implementeres i bedriftene, da
det nettopp var fornying og omstrukturering av økonomien som skulle
etterstrebes og nås gjennom endringer blant annet i nøkkelindustrier (Mo
2008: 6). I forlengelsen av dette har blant annet bygging av mer miljøvennlig infrastruktur, bruk av nye materialer og nye energityper, samt
elimineringen av utdatert industriproduksjon innen nøkkelindustrier som
metallproduksjon, kull, gass- og olje, tungindustri og lignende blitt
viktige mål. Dette ble samlet sett et sterkt incentiv for Beijing til å
vektlegge CSR, da konseptet var kongruent med ideen om et harmonisk
samfunn. Mye tyder dermed på at CSR i Kina først og fremst er
myndighetsinitiert, noe det vil argumenteres for i det følgende. Dette kan
altså få konsekvenser for utformingen av, og villigheten til å gjennomføre
tiltak for bærekraftig utvikling i bedriftene.
6.3.4 Samlet vurdering av motiver for klima- og miljøarbeid
Årsakene til CSR-arbeidet kan være avgjørende for hvor dypt integrert
arbeidet er i driften, slik at disse dermed må kartlegges og undersøkes før
graden av implementering kan analyseres. Som vi så i kapittel 5 ses
motiver for CSR i «vestlig» tradisjon i et interessentperspektiv som press
fra myndigheter, NGO’er, konsumenter, lokalmiljøet, aksjonærer og
sekundære interessentgrupper som media. Videre er også økonomiske og
moralsk motivert CSR - sistnevnte er da motivert av endogene målsetninger som er antatt å styrke endringsvilligheten og implementeringsgraden av CSR fordi det betyr av bedriften identifiserer seg med bedriftsansvaret. Økonomiske årsaker til CSR ses derimot som strategisk
motivert, slik at endringsprosesser med andre ord kan være indre eller
ytre motivert, og derfor sterkere eller svakere. I den kinesiske konteksten
vil årsakene ha ulik påvirkningskraft, da det viktigste enkeltinitiativet for
implementeringen er det myndighetsinitierte «Guide opinion» (Lin 2009:
72; SASAC 2011). Av nyere dato har også Chinese Academy of Social
Sciences (CASS) i samarbeid med SASAC utgitt “Corporate Social
Responsibility Report Preparation Guide” 1.0 og 2.0, i henholdsvis 2009
og 2011 (Fang 2011), og er et rammeverk bedriftene kan følge for
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rapportering, basert på internasjonale standarder innen ansvar for miljømessige, sosiale og markedsmessige omgivelser.
Med slike tiltak følger et økt fokus på bedriftenes CSR-arbeid, gjort
eksplisitt i form av å pålegge blant annet bærekraftighetsrapportering:
samtlige statseide bedrifter oppfordres til å utstede periodiske bærekraftighetsrapporter eller CSR-rapporter innen slutten av 2012. Disse skal
ha som mål å offentliggjøre årlige CSR-resultater, tiltak og videre planer
for CSR-arbeid, og som oppmuntring til å lære av “best practice” innen
CSR, - Partiets underliggende organer som har representanter i bedriftene
skal oppmuntre til CSR-arbeid, og bedriftene oppfordres til å følge partirepresentantenes råd og meninger, samt oppfordring til å etablere CSRledelse, tredjepartsrevisjon og evalueringssystemer (SASAC 2011).
Guide opinion opererer i tillegg med fire årsaker til aktualiseringen av
bedriftsansvar som går ut på å skape sosial harmoni - at bedriftene har
ansvar for opprettholdelse av Kinas sikkerhet og økonomi, og må stå til
ansvar for folkets krav til ansvarstagning; CSR er nødvendig for å oppnå
bærekraftig utvikling og skaper kreativitet og bedrer eget og nasjonalt
omdømme; og CSR er helt nødvendig for å få statlige bedrifter inn på det
internasjonale markedet (Lin 2009: 73; SASAC 2011). Disse årsakene
kan da være kongruente med bedriftenes egne motiver, og vil dermed
forene statlige og selskapsinteresser. Lovene og retningslinjene for
nasjonale bedrifter som NDRC og SASAC har ansvar for, gjelder da de
117 morselskaper som i dag er direkte under myndighetenes kontroll
(SASAC 2012; Asia News). For private bedrifter eller datterselskaper av
multinasjonale selskaper kan den kinesiske staten bety noe mindre som
interessent, samtidig som andre aktører kan være desto mer
toneangivende – da eksempelvis NGO’er, samarbeidspartnere i ulike
land, EU-lovgivningen eller nasjonale lover som setter krav til
leverandørene (Greenpeace 2011).
6.3.5 Nåværende og fremtidige motiver for rapportering
I tidsperioden fra 2006 til i dag har CSR diffundert raskt til et forholdsvis
stort antall kinesiske selskap. I 2007 utstedte 34 kinesiske selskap CSRrapporter, et tall som innen 2010 var steget til over 700, og tallet er stadig
økende (Fang 2011;Yang 2008: 3-4; Avory et al 2012). Også andelen
statseide bedrifter som rapporterer om CSR-aktivitet har økt, samtidig
rapporterte kun 50 av de 117 morselskapene i 2010 (Fang 2011). Dette
kan skyldes at motivene for rapportering ikke er gjeldende for alle, eller
bærer preg av en viss forsinkelse eller «lag» som kan komme av lavere
incentiver og sanksjoner blant disse. Dette vil likevel trolig bety at de
resterende selskapene også vil slutte seg til på middels eller lengre sikt.
I en undersøkelse fra 2007 utført av SynTao oppga bedriftsledelsen i
majoriteten av selskapene at hovedårsaken til å utgi bærekraftighetsrapporter først og fremst var hensyn til eget omdømme og merkevare
(SynTao 2007: 10). Mange opplyste i tillegg at CSR-arbeid blir sidestilt
med PR-arbeid. Dette synet støttes av en av informantene (M) som har
jobbet i Det Norske Veritas i Kina. CSR er i følge informanten dermed
primært et spørsmål om omdømme og PR, noe bedriftene har stort sett en
instrumentell tilnærming til (Informant M [Intervju D 2012]). Det er
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grunn til å tro at både omdømmebygging og mimetisk isomorfi ligger til
grunn for arbeidet, enten for å bedre eget omdømme i forbindelse med
miljøskandaler eller lignende, eller for lettere å få innpass på det
internasjonale markedet. I Kina er også ranking-systemer og utmerkelser
et incentiv i seg selv - alle har et ønske om å være «best i klassen»
(Informant M [Intervju D 2012]). SynTaos survey styrker altså dette
synet. Figur 5 forteller dog at det trolig vil være ulike faktorer som driver
bedriftsansvaret nå, i forhold til hva man antar vil være hovedmotiver i
årene fremover.

Figur 7. Nåværende og fremtidige motiver for CSR-rapportering i kinesiske
bedrifter (SynTao 2007).

Undersøkelsen viser at omdømmeforvaltning, PR og å følge statlige
retningslinjer og media var rangert som relativt sterke pressfaktorer for
rapportering. Å vise lederskap ble i tillegg rangert høyt, noe som bygger
opp under ønsket om å være «best i klassen». Press fra NGO’er, lokalmiljøet og kunder var som vi ser derimot ikke toneangivende faktorer for
CSR-arbeidet. Endogene faktorer som å øke befolkningens bevissthet
rundt CSR, samt å fremme innovasjon ble rangert som moderate.
Moralske, filantropiske, miljømessige eller andre interne motiver for CSR
ble derimot ikke inkludert, og representerer en svakhet ved undersøkelsen.
Til tross for høy rangering av å følge Beijings policyer ble ikke
lovpålagte krav ansett som en et sterkt motiv, noe som kan indikere at å
overholde lover og ta samfunnsansvar ikke nødvendigvis ses som
avhengige av hverandre. Dette kan ses i at mange bedrifter som utsteder
regelmessige rapporter og utfører filantropiprosjekter og donasjoner
samtidig overtrer for eksempel forurensingslovverket. Mange statseide
bedrifter er i tillegg passive frem til en eventuell skandale er et faktum,
eller bedriftens omdømme blir svertet på andre måter (Wolf 2007;
Informant (S) [Intervju C 2012]). Først da vil mange av bedriftene
fremme CSR, noe som tydeliggjør passiviteten. Skandaler er i all
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hovedsak heller ikke del av tematikken i bærekraftighetsrapportene, det
opereres da i generelle termer som «fatale ulykker» eller «antall uhell» i
løpet av perioden uten videre konkretisering.25 Statseide bedrifter hevdes
således i mange tilfeller å være reaktive i forhold til miljøarbeid, og har i
liten grad implementert CSR-tiltak som en føre-var-strategi (Informant
(S) [Intervju C 2012]). Man kan se dette gjennom reaktive lovnader om
utbedringer i etterkant av ulykker – noe som likevel ikke alltid følges opp
av handling (Watts 2011). Bedriftenes mektige posisjon overfor
myndighetene ligger til grunn for slike argumenter. Informanten (S)
forteller
Siden direktører i de største statseide selskapene har samme
status som regjeringsmedlemmer, så kan de også forhandle med
regjeringen i slike spørsmål. Kinesiske selskaper sikrer både
skatteinntekter til lokale myndigheter og til sysselsetting, og har
derfor også stor grad av beskyttelse mot harde konsekvenser.
Utenlandske selskaper bidrar også til sysselsetting, men med
mye mindre skatteinntekter, så her ligger terskelen mye lavere
([Intervju C 2012]).
Dette kan tyde på at omdømme ikke har like stor betydning for
selskapene innenfor Kinas grenser. Dette skyldes mange statseide
bedrifter som blant andre de energiproduserende gigantene har en stabil
posisjon gjennom å besitte monopol innen petroleumsvirksomhet innenfor Kinas grenser. Dermed er ikke paradokset skissert over så stort – det
betyr at omdømme betyr mindre på den nasjonale arena enn den
internasjonale, og ikke lite som sådan. Dette fordi selskapene på dette
markedet er i en konkurransesituasjon med andre i kampen om kontrakter
og nye investeringsområder.
I følge en undersøkelse av Rocha og Granerud (2011), er de fleste
årsakene til å integrere ulike organisasjonsoppskrifter som CSR,
anskaffelse av tredjepartssertifiseringer og lignende eksternt motivert
(Rocha & Granerud 2011: 265-267). Først og fremst er motivet et ønske
om forbedret eksternt omdømme, å unngå statlig overvåkning, samt å
oppnå komparative fortrinn på det internasjonale markedet. Tilfredsstillelse av interessenters behov, for deretter å oppnå økt profitt, samt å
unngå myndighetenes argusblikk i størst mulig grad, de viktigste årsaksforklaringene. I enkelte industrier har tredjepartssertifisering og andre
legitimitetsfremmende sertifiseringer blitt et minstekrav, noe som holder
myndighetene på avstand (Rocha & Granerud 2011: 265-267). Dette
fordi man i kan regne med en viss standard i verifiserte bedrifter. Som vi
skal se er dette likevel ikke tilfellet i de kinesiske oljeselskapene
foreløpig.
6.3.6 Innpass på det internasjonale markedet
Gjennom den nevnte «gå-ut» politikken og oppfordringer til investeringer
utenfor Kinas grenser (Holden 2008: 40), ønsket Beijing å skape
kommersielle, diplomatiske og strategiske bånd med andre land og
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internasjonale aktører. Innen 2006 hadde til sammen over 10 000
kinesiske selskaper blitt etablert utenfor landets grenser, og tallet vokser
stadig (Yang 2008: 1). Utvinningsindustrien har hatt en særskilt rask
utvikling og blitt godt etablert spesielt i afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land (Yang 2008: 1). De nasjonale oljeselskapene har vært
blant de viktigste aktørene i denne sammenhengen da disse etablerte
datterselskap på børsene i Hong Kong og New York allerede i 2001
(Holden: 2008: 41). De siste ti årene har disse tre selskapene gjort enorme
utenlandsinvesteringer innen oljeraffinering, flytende naturgass (LNG),
og petroleumskjemikalier, da primært i Afrika, Asia og Sør-Amerika
(Kobayashi 2008: 30).
Både petroleumsselskapene og andre industrier har til tross for sin
suksess i etableringen fått en blandet mottakelse i vertslandene. Kritikk
har ofte blitt rettet mot deres driftspolicyer, som stort sett overser miljø
og sosiale problemstillinger (Ward 2009: 12). Investeringene i politisk
ustabile eller av andre årsaker risikofylte land som Sudan, Sør-Sudan og
Iran, er dårlig likt av mange «vestlige» land (Reuters 2012; Sofer 2012).
Dette medfører blant annet dårligere forbindelser mellom Kina og land
som tar avstand fra investeringer i slike land (Informant (S) [Intervju C
2012]).
Også i andre institusjonelt svake land i Afrika, Asia og Sør-Amerika har
kinesiske selskaper høstet mye kritikk. Dette fordi de ofte tar lite hensyn
til omgivelsene, samt lite tilfredsstillende behandling av arbeidstakere og
nærmiljøet (Smith 2011;Yang 2008). Det er med andre ord ikke alltid
mulig å skille politikk og økonomi, stat og selskap, ei heller føre en ikkeinnblandingsstrategi som Kina lenge har ønsket, uten konsekvenser
(Mbaye 2011). Selskapene har dermed ikke sjelden blitt beskyldt for å
ødelegge livsgrunnlaget til befolkningen gjennom sine produksjonsmetoder, og dette har i flere tilfeller ført til sosial uro og stor skepsis
overfor de kinesiske investorene (Yang 2008: 2). En konsekvens av dette
er at innpass på det internasjonale markedet via utenlandsinvesteringer i
økende grad avhenger av selskapenes ansvarsbevissthet: CSR aktualiseres
dermed som et svært viktig tiltak for integrering på det internasjonale
markedet, ofte også som det eneste tiltaket for å bøte på et negativt
omdømme. Dette fordi selskapene på denne måten relativt enkelt kan øke
transparensen og innsyn i prosessene innad, hvordan operasjonene
foregår og hvordan det for eksempel jobbes for å minimere negativ miljøog klimapåvirkning. I tillegg er krav om periodiske bærekraftighetsrapporter og andre CSR-tiltak stadig oftere en betingelse for tillatelse til
børsnotering verden over (Harvard University 2011). CSR på det internasjonale markedet ligger dog utenfor rammene for denne rapporten, slik
at en diskusjon rundt karakteristikken av bedriftsansvar utenfor Kina vil
ikke bli gitt her. Jeg går dermed ikke inn på dette temaet utover å slå fast
at integrering på det internasjonale markedet er en av de viktigste
årsakene for implementering av CSR i bedriftene. De viktigste aktørene
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på subnasjonalt plan består i Kina primært av mediene og opinionen26. På
bakgrunn av SynTaos undersøkelser vil disse typene omgivelser ha
relativt liten forklaringskraft for CSR-arbeid i sammenlikning med i
«vestlig» kontekst. Samtidig har Beijings økende innsats for folkeopplysning om farene ved forurensning, samt en kraftig økning i medieoppslag de senere årene gjort befolkningen mye mer bevisst.
6.3.7 Media og opinionen
Den kinesiske befolkningen har de siste årene hatt stadig nye fora å ytre
sine meninger i - hele 513 millioner kinesere benytter per 2012 internett i
hverdagen (Avory et al. 2012; McKinsey 2012). Internett fungerer
dermed som et talerør for opinionen, og ikke bare i form av å være en
sekundær interessent27. Befolkningen sprer stadig lettere informasjon om
saker som angår dem, blant annet forgiftede matvarer, økonomisk ulikhet,
fattigdom, oljesølulykker, mangel på en rettferdig og uavhengig domstol,
og andre typer saker. Slike saker har allerede medført sosial ustabilitet i
enkelte områder, noe myndighetene ser svært alvorlig på. Agendasetting
av ulike saker har også medført en eksponentiell økning i antall demonstrasjoner; fra omlag 60 000 til rundt 100 000 årlig på få år– noe
myndighetene må få bukt med for å beholde sin legitimitet, til tross for at
dette vil kreve store strukturelle endringer (IBT 2011). Dette innebærer
både at myndigheter og bedrifter tvinges til vise større lydhørhet overfor
folkeopinionen, for ikke å sverte kinesisk omdømme også internasjonalt
(Avory et al 2012). Denne utviklingen kan på sikt føre til større grad av
innsyn og transparens, da det kreves også at bedriftene utleverer stadig
mer informasjon (Avory et al 2012). Opinionens krav gjennom ulike
ytringskanaler vil trolig få økende betydning fremover.
Til tross for økende medieoppmerksomhet og opinionsbevissthet
generelt, hevder bedriftene ikke i særlig grad å bli påvirket av opinionen
direkte. Dette viser seg i at det vies begrenset oppmerksomhet til disse
gruppene, som vist i undersøkelsen utført av SynTao fra 2007. Bedriftene
oppga her at interessentgrupper utover myndighetene ikke utøver særlig
grad av press, med unntak av media som ble rangert til å ha påvirkningskraft. Av de totalt 14 motivene bedriftene rangerte ble press fra
konsumenter, NGO’er og lokalsamfunnet oppført helt nederst på listen
(SynTao 2007: 9-10). Denne rangeringen er dermed i tråd med informant
(S) sin oppfatning av selskapene og hva informant (M) opplevde i DNV i
møte med kinesiske selskaper. (M) opplevde at disse stort sett viste lite
tegn til å forstå at det nasjonale markedet ville ønske et større miljøengasjement (Informant (M) [Intervju D 2012]). Ei heller motiverte
opinionen selskapene til å bli bedre og mer effektive. Majoriteten av
selskapene ble oppfattet som å ha interessepregede og strategiske motiver
for sitt CSR arbeid - dette arbeidet ble altså ikke gjort av genuin interesse
for omgivelsene eller med tanke på miljø eller klima.
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Opinionen kan da være lokalmiljøet, konsumenter eller andre som vil berøres av
selskapenes virke. NGO’er kunne vært inkludert under dette segmentet, men ble valgt bort
grunnet den lave vurderingen av disse som faktorer for CSR i SynTaos undersøkelse.
27
Media i form av enveiskommunikasjon via TV, radio, aviser etc. klassifiseres som regel
som sekundær interessent. Befolkningen er derimot primære eller direkte berørte
interessentgrupper.
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Det faktum at ikke NGO’er, lokalsamfunnet og konsumenter ikke blir
ansett som toneangivende pressgrupper, kan ha sammenheng med i hvor
stor grad bedriftene identifiserer seg med bedriftsansvaret. Dette igjen
kan komme av at frivillighetsaspektet ved CSR ikke står særlig høyt i
Kina (Informant (S) [Intervju C 2012]). Likevel kan man se tegn til
endringer, da de samme bedriftene som figur 5 viser til hevder at interessentgruppene ville bety mer for CSR-arbeidet i fremtiden (SynTao 2007).
Dette tyder på at også kinesiske bedrifter vil ta mer hensyn til ulike
grupper i befolkningen på senere tidspunkt, altså ut over myndighetenes
minimumskrav.
Kongruent med Rocha og Graneruds funn ser det ut til at de fleste
årsakene for å integrere ulike organisasjonsoppskrifter som CSR,
anskaffelse av tredjepartssertifiseringer og lignende er eksternt motivert
(Rocha & Granerud 2011: 265-267). Det hevdes også i Rocha og
Graneruds undersøkelse at å ta inn slike organisasjonsoppskrifter som
CSR i bedriften kan fungere som «trojanske hester» eller «virus»; til tross
for at bedriftens ledelse kan ha hatt en idé om kun å erverve et legitimt
ytre uten å foreta strukturendringer, kan oppskriftene få uante konsekvenser (Rocha & Granerud 2011: 265; Røvik 2007:338). Årsaken ligger
både i kravene om større transparens i interne prosesser og flere dialoger
med interessent, men viktigere er krav til lydhørhet overfor
arbeidstakerne som kan medføre stadig sterkere og flere krav i likhet med
bedriftsansvarets utvikling i den angloamerikanske tradisjon.
Forventningene til omlegginger og CSR-arbeidet må heller ikke bli for
høye for raskt i Kina, da det ikke kan forventes strukturelle endringer
umiddelbart (Informant (M) [Intervju D 2012]). Dette fordi CSR er et
konsept som må innarbeides, diffundere og bli en naturlig del av
selskapets arbeidsmåte, strategi og kultur. Hvis det ikke eksisterer en
kultur for slik type ”moralsk” arbeid i utgangspunktet vil det ta tid før
konseptet implementeres og integreres som normer og vaner. Informant
(M) trekker paralleller til dette arbeidet i Europa før CSR ble en norm;
den var i all hovedsak overflatisk og forståelsen var lavere med hensyn til
hvorfor man skulle ta ansvar ut over å skape profitt for eierne og
arbeidsplasser til befolkningen (Informant (M) [Intervju D 2012]). På den
andre siden fant også Rocha og Granerud at sertifiseringer og oppskrifter
kan brukes strategisk ved å gå tilbake til business as usual etter at
sertifiseringen er oppnådd, slik at strukturendringer og omlegginger kan
unngås (Rocha & Granerud 2011: 265-268).
Hvis antakelsen om at det foreløpig primært er eksterne årsaker til
bærekraftighetsrapporteringen og bedriftsansvaret generelt stemmer, hvor
viktig er i realiteten CSR for bedriftene? Dette kan gi en indikasjon på
endringsvillighet eller motstand bedriftene viser, og da til syvende og sist
hvorvidt klima- og miljøfokuset først og fremst er business as usual eller
representerer strukturelle endringer. Samtidig tilsier den konfusianske
tradisjon at det vil være grobunn for filantropi og CSR arbeid i disse
bedriftene. Som omtalt tidligere argumenterer flere også for at danweisystemet har banet veien for bedriftsansvar i Kina, slik at det ikke skulle
være usannsynlig at dette moralske aspektet allerede var godt etablert i de
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statseide bedriftene. For å kartlegge hvorvidt det konkrete CSR-arbeidet i
oljeselskapene må sies å være frikoplet eller fremmer endring, vil disse
undersøkes i de neste avsnittene.
6.3.8 CSR-strategi i de nasjonale oljeselskapene
Store petroleumsselskaper har som omtalt i kapittel 5 vært noen av de
store pådriverne for CSR-aktivitet globalt, primært fordi deres aktiviteter
brått kan få svært negativ påvirkning på omgivelsene gjennom olje- og
gasslekkasjer, utblåsninger eller ulykker på plattformene, tankskipulykker
eller lignende. Disse uforutsigbare hendelsene kan dermed brått skade
selskapenes omdømme, noe mange multinasjonale konsern lenge har
forsøkt å motvirke gjennom bedriftsansvaret. Flere har dermed en førevar innfallsvinkel til CSR-arbeidet som ofte innebærer å bruke store
summer på sitt bedriftsansvarsarbeid (Frynas 2009: 178-180). I henhold
til tabellen for kategorisering av CSR-strategi kan dermed mange av disse
selskapenes strategier kategoriseres som aktiv, om ikke strategisk CSR.
Enkelte har utmerket seg som innovative i sin strategi og står som
eksempler på «best practice» innen internasjonal petroleumsindustri.
Blant annet British Petroleum (BP) har høstet ros for sin innovative
strategi, transparens og føre-var-implementering av tiltak (se for
eksempel Article 13 2004). Som vi skal se i det følgende, er dette i
mindre grad tilfellet blant de kinesiske oljeselskapene, samt mye mindre
tilgjengelig forskning på CSR-strategier i de kinesiske selskapene. Det er
derfor interessant å se nærmere på hva slags CSR-arbeid selskapene selv
vektlegger og utfører, ikke minst også fordi disse selskapene er internasjonale kjemper; i sammenlikning med Statoil som hadde en markedsverdi på 419 milliarder kroner i 2009 (Bjerke 2009), hadde PetroChina, et
av CNPCs datterselskap, en markedsverdi på 2110 milliarder kroner på
samme tidspunkt. Sinopec var estimert til å være verdens 5.mest
innbringende selskap med en årlig inntekt på 1699 milliarder kroner
(Exploredia 2011). Dette betyr også at skatteinntektene fra de kinesiske
oljeselskapene er uvurderlige for den kinesiske stat, både på nasjonalt og
lokalt plan, noe som kan påvirke selskapenes makt overfor myndighetene.
For å gi et mer konkret bilde av hva slags type CSR-arbeid bedriftene
utfører med hensyn til klima, energi- og miljøutfordringene de står
overfor, vil jeg her i korte trekk gjennomgå enkelte elementer fra bærekraftighetsrapportene. For å gi et innblikk i omfanget av arbeidet, og ikke
minst utviklingen selskapene har hatt fra første bærekraftighetsrapport ble
utstedt til den siste, vil elementer fra den eldste og den nyeste
tilgjengelige rapporten gjennomgås her. I sammenheng med tematikken
for denne rapporten er det altså kun klima-, energi- og miljøtiltak som vil
omtales. Rapportene er nokså omfattende og består av mellom 30 og 102
sider, slik at kun elementer som ses som de mest sentrale vil inkluderes.
6.3.8.1 CNPC
CNPC er det største av de nasjonale oljeselskapene. Det står for 60
prosent av den totale kinesiske oljeproduksjonen, samt 80 prosent av total
gassproduksjon, som gjør selskapet også til det mektigste og på mange
måter viktigste av de tre (Tordo 2011: 68). Selskapet eier og kontrollerer i
tillegg flere store datterselskap, blant annet delvis privateide PetroChina
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(Tordo 2011: 68) som i 2009 var blitt verdens største børsnoterte selskap
(Bjerke 2009). Til tross for delvis privatisering er det CNPC som
utnevner datterselskapenes ledelse og utøver dermed kontroll over blant
annet PetroChina, som kan ha stor betydning for videre utvikling i
selskapet og omdømmet det har28. CNPC utga første bærekraftighetsrapport i 2007. Rapporten for 2010 var den nyeste av de tilgjengelige
CSR-rapportene CNPC har utgitt, slik at endringer kan ha skjedd i etterkant av denne. Selskapet oppgir opplysninger om miljø i form av
indikatorer for energisparing og utslippskutt. Disse indikatorene fungerer
som kjernen i deres bærekraftighetsarbeid (CNPC 2010: 27). Selskapet
har et mål om ”å endre utviklingsmønster, implementere lover, regler og
policyer som ligger til grunn for best mulig ressursforvaltning”. Ressursforvaltningsprogrammet er dermed retorisk i tråd med myndighetenes
satsning på «harmonisk» økonomisk utvikling. Opplysninger om arbeid
for bærekraftighet er oppgitt under.
Måloppnåelse 2007:
Energisparing: 1.4 millioner tonn kullekvivalenter.
Vannsparing: 55 millioner kubikkmeter vann.
Forurensingsreduksjon (siden 2005): COD (Chemical oxygen demand):
4.4 prosent
Svoveldioksid: økte 0.77 prosent. Tall for denne indikatoren ble ikke
omtalt i rapporten fra 2010.
To punkter er verdt å merke seg – CO2 er ikke nevnt på noen steder i den
74 sider lange bærekraftighetsrapporten. Det andre punktet er at miljøbeskyttelse omtales stort sett ved hjelp av nokså upresise begrep. Blant
annet var oppsummert resultat for miljøbeskyttelse I 2007 “no major
incident of environmental pollution or damage occurred” (CNPC 2007:
14). Begrepet «environmental» nevnes 63 ganger i løpet av rapporten
samtidig nevnes ikke «climate change» noen gang.
Måloppnåelse 2010:
Energisparing: 18.7 millioner tonn kullekvivalenter.
Vannsparing: 38.2 millioner kubikkmeter.
Forurensingsreduksjon siden 2005: CO2: 18 prosent og COD: 36 prosent.
Med hensyn til svoveldioksid er ingen tall oppgitt – kun at tiltak er igangsatt for reduksjon av svoveldioksid i produksjonen.
Vurdering av CSR-arbeidet
Forurensingsreduksjonen blir omtalt mer konkret med hensyn til hva
slags tiltak som ble utført, i 2010 i sammenlikning med rapporten fra

28

CNPC og PetroChina har så tette bånd at PetroChina ofte benyttes som betegnelse på
hele selskapet, spesielt i internasjonale sammenhenger.
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2007. I tillegg tallfestes i opplysningene i større grad. Rapporten fra 2010
fremstår dermed som grundigere utført og mer substansiell med flere
konkrete resultater og forurensingsindikatorer, blant annet utvikling av
mer miljøvennlig teknologi innen fire nøkkelområder – rensing og
gjenbruk av (spill)vann med tungoljerester, resirkulering i avløpsanlegg
ved raffineriene, renere oljeboring og økosystembeskyttelse (CNPC
2010: 29-30).
Dette konkretiseres videre igjennom beskrivelse av igangsettingen av 103
energisparingstiltak, blant annet igjennom ulike energisparingsystemer
som benyttes i raffinerier (CNPC 2010: 29). I tillegg nevnes det at 3,706
energi- og vannkrevende anlegg er evaluert for utbedringer (CNPC 2010:
29). Videre opplyses det at forbedringene av systemene ble utført ved
hjelp av inspeksjon, statistikkinnsamling, evaluering av funn og implementering av tiltak. Et annet nytt moment er at CNPC også opplyser om å
ha evaluert og gjort utbedringer i flere datterselskaper, noe som ikke
nevnes i 2007-rapporten. Det opplyses her om at innen utgangen av 2010
hadde disse tiltakene resultert i at 50 av datterselskapene hadde fått titler
som “Energy and Water Conserving Enterprises” (CNPC 2010: 29-30).
Begrepet «environmental» nevnes 84 ganger i løpet av denne rapporten,
som er 21 ganger flere ganger enn i 2007-rapporten. «Climate change»
nevnes 9 ganger, og har fått sitt eget avsnitt i 2010-rapporten som
omhandler de nevnte energisparingstiltakene (CNPC 2010: 27-29).
Samlet sett har CNPC gjort visse utbedringer i løpet av de tre årene
mellom rapportene, først og fremst i forhold til transparens har selskapet
kommet et stykke lenger.
6.3.8.2 Sinopec
Av rapportene utstedt av Sinopec, ble rapporter fra 2006 og 2011
sammenliknet. Det tas forbehold i begge om at målsetningene selskapet
setter seg ikke må ses som bindende, slik at faktiske resultater vil kunne
utarte seg annerledes enn målene rapportene fremsetter. Sinopecs
rapporter følger GRI-standarden for rapportering, men oppgir i begge at
rapporteringen er mangelfull da ikke alle indikatorene GRI opererer med
er inkludert. Det spesifiseres likevel ikke hvilke indikatorer dette er
gjeldende for. I rapporten fra 2006 opplyses det om at fremtidige
rapporter skal dekke flere felt, og alle indikatorer, men er ikke oppnådd
innen rapporten fra 2011 ble utstedt.
Måloppnåelse 2006:
Energisparing: Energiintensiteten ble redusert med 1.9 prosent, energibruk ved raffinering ble redusert med 7.8 kilo standardolje per tonn.
Vannsparing: 4.9 prosent
COD: 6.3 prosent reduksjon COD i spillvannet fra produksjonen har
Sinopec etablert produksjonsmodeller for renere produksjon i 59 produksjonsenheter og 13 datterselskaper. To av datterselskapene ble tildelt
titlene "miljøvennlige bedrifter" (Sinopec 2006: 15).
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Måloppnåelse 2011:
COD: 16.9 prosent reduksjon
SO2: 9.8 prosent reduksjon
NOx: 3.4 prosent reduksjon
Vurdering av CSR-arbeidet
Til tross for mangler som kan skape sammenlikningsproblemer, er
Sinopecs rapporter trolig de beste sett fra internasjonale interessentgruppers ståsted. Dette fordi en internasjonal anerkjent standard er
benyttet samt tredjepartsverifisering av KPMG (Sinopec 2006: 1), noe
som skal sikre en viss standard og at opplysningene er korrekte.
Rapporten fra 2011 fremmer et mål om å videreføre konseptet “Green
and Low-Carbon Growth» inn i 2012, spesifisert som å akselerere
utviklingen av vitenskap og teknologi; videreføre tilpasning og optimaliseringen av energiutnyttelsen og industrielle strukturen; fremskynde
forbedringer innen energieffektivitet; bedre forskning- og utviklingsfeltet
og aktivt håndtere klimaforandringsutfordringene (Sinopec 2011: 75).
Det fremheves i rapporten fra 2011 at Sinopec innretter seg etter
gjeldende lovverk i alle land virksomheten er lokalisert, samt insisterer på
å iverksette HMS-styring og har allerede iverksatt flerfoldige miljøvennlige tiltak. Sinopecs øvre målsetning er "zero harm, zero pollution
and zero accident" (Sinopec 2011: 72). Sinopec ble i tillegg kåret til «best
practice» innen CSR av petroleumsselskaper i Kina i 2012. Årsaken var
deres fokus på miljø, klimaforandringer og gjenoppbygging av ødelagt
natur (Sinopec Weekly 2012).
6.3.8.3 CNOOC
CNOOC utstedte sin første bærekraftighetsrapport i 2005. I rapportens
introduksjonsdel fremkommer det at CNOOCs ser som sitt viktigste
samfunnsbidrag er skattebidraget. Av 14 546 milliarder RMB, ble 13 935
milliarder RMB betalt til kinesiske myndigheter (CNOOC 2005: 9).
Innenfor tematikken miljø og klima har CNOOC benyttet en annen
terminologi og andre indikatorer for måling og resultater. Det opereres
med mg/l i forhold til indikatorer for olje i spillvann (CNOOC 2005: 24).
Det fremheves at alle lokale og nasjonale forurensingsstandarder var
fullstendig implementert – vel og merke kun i forhold til spillvann.
Miljøseksjonen i rapporten fra 2005 omhandler primært spillvann, og
beredskap i forhold til oljesøl og ulykker. Det fremheves at samtlige oljeog gassfelt har gjennomgått simuleringer, kursing og har alt nødvendig
utstyr for å redusere faren for oljesøl, samt raskere opprydning hvis det
skulle skje (CNOOC 2005: 26). Åtte av de 36 sidene i rapporten
omhandler filantropiprosjekter fra ulike land i Asia der CNOOC har
bistått lokalbefolkningen i ulike prosjekter.
Den siste rapporten merket som «bærekraftighetsrapport» ble utstedt i
2010, og er av en annen karakter enn tidligere rapporter. Med fokus på
overgangen fra 11. til 12. femårsplan er rapporten mye mer kongruent
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med dagens policyer. Likevel er kun fire av de 102 sidene rapporten
består av omhandler klima og miljø, og CNOOCs ansvar og fremtidige
forpliktelser på dette området. Fem punkter selskapet har forpliktet seg
til, listes opp i rapporten. Disse er å utvikle lavkarbon-energi, å støtte opp
om internasjonalt samarbeid og følge myndighetskrav, iverksettelse av
energisparing og utslippskutt, å standardisere målingene og statistikken,
samt å heve bevisstheten rundt utfordringene (CNOOC 2010: 74). Det er
utstedt en rapport av CNOOC også i 2011, dog merket kun som «Annual
report». Også denne er merkbart utvidet og har detaljrikdom i sammenlikning med rapporten fra 2006, hva angår den finansiell drift vel og
merke. Denne er revidert av Ernst & Young, men rapporten følger ingen
CSR-standard og mangler tredjepartsverifisering ut over det rent
finansielle. Den inkluderer større antall fakta og tallfesting av ulike
geskjefter i forskjellige land, inkludert opplysninger om investeringer i
flere afrikanske og søramerikanske land, samt USA og Canada (CNOOC
2011: 17-18). Blant annet investering i canadisk oljesand – et svært
kontroversielt tema i en del land, omtales her som et av de store
fremtidige vekstområdene for CNOOC «to achieve sustainable growth of
the Company» (CNOOC 2011: 17). Det er ikke indikert om det på et
senere tidspunkt vil tilføyes en bærekraftsdel til rapporten for 2011 – det
er dog mulig å kjøpe rapporten «CNOOC Limited (0883) - Alternative
Energy - Deals and Alliances Profile» utstedt i mars 2012, for mellom
200 og 600 euro (ReportLinker 2012).
Måloppnåelse 2005:
Olje i spillvann: 21mg/l.
Måloppnåelse/ tall for 2010:
CO2-utslipp: en økning fra 4 100 000 tonn i 2007 til 5 870 000 tonn i
2010.
SO2-utslipp: en minking fra 4000 tonn i 2007 til 2464 tonn i 2010.
COD-utslipp: 1500 tonn i 2007, til 1515 tonn i 2010.
Da den nyeste rapporten ikke opererte med tall for forurensningsreduksjon er kun tallene fra rapporten utstedt i 2005 inkludert her.
Vurdering av CSR-arbeidet
De få opplysningene hva angår utslipp, strider delvis mot de skisserte
punktene eller prinsippene, som avsnittet tallene viser. Økningene i
utslipp begrunnes dog med utvidelse av selskapet. Det er likevel ikke
oppgitt tall for karbon- eller energiintensitet eller lignende, eller
spesifisert hvorvidt CO2-utslippene stammer kun fra utvinning,
raffinering, andre deler av produksjonsprosessen eller om dette også
inkluderer forbrenning ved senere bruk. Et positivt moment er dog
vektleggingen av blant annet investeringer i fornybare energikilder som
biodiesel og vindkraft, samt satsing på batteriproduksjon til elbiler, noe
som omtales som strategiske investeringer for utnyttelse av alternative
energikilder og styrking av landets energisikkerhet (CNOOC 2010: 3738). Dette er altså ikke karakterisert her som tiltak for miljø eller
energisparing, kun som business-strategi.
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6.3.8.4 Samlet vurdering
Generelt er rapportene stort sett nokså like i utformingen, og fremstår
som rettet mot det internasjonale markedet – det er tydelig at disse
primært skal leses av internasjonale aktører og ikke den kinesiske befolkningen. Dette vises både gjennom at rapportene er skrevet på svært godt
engelsk29, globale investeringer vies mye plass i rapportene, samt
filantropiprosjekter utenfor Kina er viktige. Dette fordi disse selskapene
er både nasjonale og internasjonale giganter, som trolig og er årsaken til
at rapportene formmessig likner svært mye på andre store petroleumsselskapers rapporter; dette er tydelig resultat av mimetisk isomorfi, da
man ser en klar tendens til økende likhet fra første utstedte rapport til den
nyeste. Dette er dog et typisk trekk ved organisasjonsoppskrifter som
importeres og implementeres i større eller mindre grad i organisasjonene.
Rapportene viser en positiv utvikling i form av noe økende transparens og
åpenhet. Samlet sett viser altså selskapene større innsatsvilje, og har helt
klart gjort utbedringer mellom første og siste rapport. Dette er en klart
positiv trend, spesielt med tanke på i hvor kort tid CSR har eksistert som
konsept i Kina. Samtidig viser selskapene også svakheter ved at det til
tross for formmessig like rapporter oppgis ikke sammenliknbare
indikatorer, eksempelvis ved at ikke CO2 , COD, SO2, energi- eller
vannsparing oppgis i alle rapporter. I tillegg benyttes ulike måter å måle
like typer forurensning som man ser i tallene for oljerester i spillvann.
De kinesiske selskapene har dermed et stykke igjen substansielt sett før
de når samme transparensnivå og substans som de «vestlige» selskapene.
Dette viser seg altså i færre opplysninger både om driftstall og indikatorer
for forurensing, til tross for rapportene er omfangsrike form i av antall
sider, filantropisaker og donering til gode formål, er de mer overflatiske.
Informasjonen er i tillegg vanskelig sammenliknbar med hensyn til de
nevnte utslippsindikatorene. I sammenlikning opplyser flere av de multinasjonale selskapene om antall oljesølulykker, utblåsninger på plattformer, antall dødsfall under operasjonene andre skandaler30, noe som
mangler fullstendig i de kinesiske. På dette området likner de kinesiske
rapportene hverandre mer enn de internasjonale – det vektlegges samme
elementer ved CSR, med særskilt vekt på filantropi og finansielle
resultater, og altså mindre konkret om forurensning og ulykker. Kinesisk
energisikkerhet løftes derimot i flere rapporter frem som en samfunnsansvarsrapport, som har ledet til dårlig like investeringer i områder og
industrier. Canadisk oljesand og utvinningsprosjekter i Iran er eksempler
på dette. Det andre store satsningsområdet fra myndighetenes side,
investeringer i fornybar energi, er i etableringsfasen i selskapene og vil
trolig bli av stor betydning i fremtiden.

29

i motsetning til blant annet myndighetenes nettsider og majoriteten av offentlige
dokumenter
30
Se for eksempel denne gjennomgangen av BPs CSR-rapport for 2010:
http://www.triplepundit.com/2011/04/look-bps-2010-sustainability-report/
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Enkelte av de kinesiske rapportene følger delvis internasjonale standarder
og benytter seg altså av rammeverket til Global Reporting Initiative eller
Global Compact, dog på en mangelfull måte. Dette fordi opplysninger på
flere indikatorer som er del av retningslinjene ikke inkluderes i
rapportene. En annen substansiell svakhet er mangelen på tredjepartsverifisering av de fleste rapportene, som er garantien for en viss standard
og for sannferdig rapportering. I sammenlikning med et annet nasjonalt
selskap innen liknende industri31, russiske Gazprom, blir de kinesiske
selskapenes mangler enda tydeligere: Gazproms første bærekraftighetsrapport utgitt for årene 2008/9 fulgte GRIs retningslinjer og var i tillegg
verifisert av en tredjepart (Gazprom 2010). Selskapet oppgir i tillegg
informasjon om et mye høyere antall indikatorer, blant annet flere typer
forurensning og alle typer avfall. Dette tyder på at manglene ved implementeringen av CSR i Kina er store, da sammenliknbare selskap fremstår
blant annet mer transparente enn de kinesiske. Som vi skal se er
manglende substans et utbredt problem ved kinesiske bærekraftighetsrapporter.
De kinesiske oljeselskapene fremstår dermed samlet sett primært som et
sted mellom reaktive og omdømmebyggende i sine CSR-strategier. Dette
vises ved kategorisering av strategiene, der faller selskapene under både
passiv, og omdømmebyggende CSR – da formålet i større grad ser ut til å
være bedring av eget omdømme, enn som en strategi for bærekraftighet.
Innen førstnevnte kategori oppfattes CSR som en kostnad som medfører
at selskapene analyserer kostnadene for og i mot å ivareta det sosiale
ansvar og gjør kun det påkrevede minimum, altså at selskapet overholder
et minimum av lover og regler, men ikke bidrar stort utover disse
tiltakene. Andre kategori, den omdømmebyggende, kan i størst grad ses i
at bedriftene i stor grad vektlegger filantropi, og andre mindre
kostnadskrevende tiltak. Samtidig indikerer nivået at bedriften blant annet
overholder lover og regler, har en føre-var praksis innen CSR, samt
ønsker å skape gode relasjoner til interessentene (Innovasjon Norge;
Alagse: CSR as a business strategy). Det er ikke gitt at selskapene
overholder lovene, som også vil være gjenstand for undersøkelse senere.
Dermed er det med forbehold at bedriftene kategoriseres som delvis
«aktive» eller «omdømmebyggende».
Likevel må ikke arbeidet bedriftene utfører undervurderes, da utbedringer
stadig blir gjort, og nye tiltak for blant annet vann- og energisparing
gjøres som vi har sett. Begrensingene i CSR-strategiene kan komme av
den relativt korte tiden CSR i har eksister i Kina i sammenlikning med
«vestlige» land. Formmessig likner bærekraftighetsrapportene i tilsvarende selskap i «vesten», samtidig som manglene er et faktum. CSR i
«vestlig» tradisjon vil i tillegg defineres som frivillig arbeid ved å gjøre
mer enn lover og regler pålegger selskapene. For å undersøke CSRpraksisen skal vi se nærmere på hvor seriøst selskapene tar CSR, som
neste delkapittel vil vies til. Her vil det suppleres med tidligere statistiske
undersøkelser utført på et større antall bedrifter.

31

Gazprom har gassutvinning som sitt område
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6.3.9 Hvor dypt ”stikker” CSR i Kina?
Den kinesiske «blåboken» for bedriftsansvar ble utgitt i 2009, og
evaluerer graden av CSR-arbeid i bedrifter offisielt rangert som «topphundre» i Kina (ChinaCSR 2009b). Evalueringsområdene her var
ansvarsstyring, markedsansvar, sosialt ansvar og miljømessig ansvar i
bedriftene, der poeng ble tildelt etter hvordan ansvarsarbeidet ble utført,
samt hvor mye informasjon som fremkom av bærekraftighetsrapportene.
Av en totalscore på 100 poeng fikk 94 av selskapene snittscore på kun
31.7 poeng. Bare 14 selskaper ble tildelt 60 poeng eller mer, og 10
prosent av selskapene scoret 20 poeng eller mindre som vil si at ingen
relevant informasjon ble oppgitt. To viktige momenter fremkom av denne
undersøkelsen – først og fremst at 2/3 av kinesiske topp-hundre selskaper
mangler kunnskap om bedriftsansvar, og er ineffektive i arbeidet med
ansvarsstyring og klarering av informasjon. Andre momenter var at
sentralt styrte, statseide selskaper scoret høyere enn lokalt styrte, samt at
større selskaper gjorde det bedre enn mindre selskaper (ChinaCSR
2009b).
SynTao utførte en ny undersøkte av bærekraftighetsrapportering i 2009 i
samarbeid med Det Norske Veritas (DNV). Det ble også her bekreftet at
innholdet i CSR-rapportene utstedt av kinesiske selskaper var mangelfulle (SynTao 2009: 9). Både rapporter av private og statseide bedrifter
ble vurdert, og blant disse ble det registrert svært mange ulike måter å
utforme rapportene på, oftest uten å følge internasjonale retningslinjer
(SynTao 2009: 7-8). Mange av rapportene SynTao undersøkte ble
karakterisert som nokså overfladiske i rapporteringsformen; de var ikke
tilstrekkelig utfyllende, de var sprikende og fulgte ikke rapporteringsstandarder, innhold og begreper var ofte ulikt eller mangelfullt definert,
ulike eller mangelfulle tall ble oppgitt og ofte manglet tredjepartsverifikasjon. På landsbasis oppgir kun 7 prosent av selskapene standardisert informasjon om karbonforurensning (WWF 2010: 5), som tyder på
at kinesiske selskaper må gjøre en større innsats for mer helhetlig implementering av CSR. Funnene er dermed kongruente med vurderingen av
oljeselskapenes rapporter.
Basert på vurderinger av oljeselskapenes rapporter, graderingen av CSR i
blåboken, samt SynTaos undersøkelser, kan selve CSR-arbeidet i
kinesiske selskap i all hovedsak kategoriseres innenfor passiv og
omdømmebyggende strategi. Likevel skaper stor variasjon og kvalitative
forskjeller i rapportene problemer som vanskeliggjør komparative
vurderinger. Dette fordi en helhetlig vurdering må være basert på
sammenliknbart materiale, noe man ikke vil ha dersom selskapene
rapporterer med ulike standarder (PwC 2010: 12-14). De bør også skrives
i en språkdrakt som kan forstås av mange, og innebefatte alle relevante
temaområder for å nå ut til alle potensielt berørte interessentgrupper
(Article 13: 2011). Disse gruppene bør dermed konsulteres gjennom
løpende dialoger med selskapene og rapportene bør verifiseres av en
tredjepart. Slike krav kan dog medføre at enkelte vil synes at rapportene
blir for kostnads- og tidkrevende affærer, som igjen kan føre til at mange
bedrifter enten unngår visse tema eller skriver svært selektivt om disse.
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6.3.9.1 Miljøregulering
En utfordring relatert til mangelfull implementering av ulike miljøtiltak
innen CSR, er et generelt problem med overholdelse av miljølovgivning
og reguleringer. Dette fordi til tross for myndighetenes eierskap over
bedriftene er det grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor stor effekt
myndighetenes påvirkning på bedriftene er, da overtredelser og brudd på
lovverket sjelden medfører større represalier. Som vi har sett er lovverket
innen klima og miljø definitivt eksisterende, men det er ikke nødvendigvis likhetstegn mellom lover og atferd - hvis incentivene for overholdelse
ikke er store nok er det enklere å la være. Som vi også så tidligere i
kapitlet var lover lenge var basert på normer og konfusianske tradisjoner
som kan være medvirkende til at selskapene har vanskeligheter med
tilpasning til dagens lover og reguleringer. Advokatfirmaet Lehman
hevder i likhet med blant annet mine informanter at det faktum at
lovverket eksisterer ikke nødvendigvis er synonymt med overholdelse.
Lehman mener om håndhevelse av forurensingslovverket at
Various environmental protection laws are in force, such as the
Water Pollution Prevention and Control Law, the Air Pollution
Prevention and Control Law, the Solid Waste Pollution Prevention and Control Law, and the Noise Pollution Law. But just
like with piracy, in practice, enforcement is weak (Lehmanlaw
b).
Hovedårsaken ligger likevel trolig i at lover og reguleringer for miljøvern
utformes av sentrale myndigheter, men må gjennomføres, kontrolleres og
følges opp på lokalt nivå (Economy 2010;OECD 2006: 6-7). Lokale
myndigheter altså har ansvar både for overholdelse av nasjonale utslippsmål satt i femårsplanene, og tilknyttet ansvar som blant annet jevnlige
inspeksjoner i bedriftene for å se til at målsetningene og lovverket
generelt blir fulgt opp. Dette gjelder da blant annet innen lovverk som
skal begrense forurensningen. Lav implementeringsgrad av retningslinjer
og lovverk indikerer at bedriftene ikke blir kontrollert og fulgt opp i
særlig grad (Wolf 2007).
Til tross for at det i 2004 ble utført om lag 50 000 miljøinspeksjoner i
Kina, er underbemanning et kronisk problem som medfører at mange
bedrifter ikke overholder regler og unngår å implementere de pålagte
tiltak (OECD 2006: 25-26). I tilfeller der økonomisk vekst veier tyngre
enn frykten for sanksjoner sørger også utbredt korrupsjon for at ikke
inspeksjonene blir utført eller man vil ikke rapportere om irregulariteter i
bedriftene (Informant (S) [Intervju C 2012]). På lokalt myndighetsplan
ses lovoverholdelse ofte som en avveiing mellom økonomisk vekst og
velstand, da man har måttet vise til årlig BNP-vekst både for å tilfredsstille sentrale myndigheter og lokalbefolkningens krav. Ved å legge ned
lite effektiv, energiintensiv drift uten nye alternativer, har både
jobbtilbudet i industrien blitt mindre og lokal BNP minket. Dermed har
denne avveiingen ført til lite satsning på miljø og klima, mangel på
inspeksjoner, sanksjonering mot brudd på forurensingsforskrifter og
lignende (Hilton: 5-6).
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6.4

Avslutning

Vi har her sett på flere forhold og undersøkt viktige pressmekanismer for
integrering av klima- og miljøarbeid i de statseide bedriftene, og undersøkt hvordan myndighetene som den viktigste interessentgruppen i
bedriftenes omgivelser fremmer dette arbeidet. Gjennom å pålegge
bedriftene å ha en samfunnsansvarsstrategi, har CSR blitt innført som en
del av en større myndighetssatsning på en «harmonisk samfunnsutvikling», blant annet basert på grønn teknologi og fornybare energikilder. Bedriftsansvaret har også vokst frem som en konsekvens av
internasjonaliseringen av selskapene, samt etableringen av multinasjonale
konsern i Kina. Dette fordi klima og miljø blir stadig viktigere gjennom
krav til bedrifter som børsnoteres og investerer utenfor eget lands grenser.
De statseide selskapene står i tillegg potensielt i fare for å sverte kinesisk
omdømme som helhet, slik at myndighetene har interesse av å fremme
utbedringer i bedriftenes virksomheter, også utenlands. Parallelt ser man
at mediene og opinionen vokser som interessentgrupper gjennom økt
pressefrihet på miljøsaker, økt kunnskap, nye medier å uttrykke seg
igjennom, samt et stigende antall demonstrasjoner, som manifesterer en
sterkere stemme. Myndighetene frykter sosial ustabilitet som kan svekke
det politiske styrets legitimitet, slik at befolkningens krav om mer
rettferdighet, bedre luftkvalitet, dyrkbar jord og rent vann i større grad
blir hørt nå enn tidligere. Samlet sett står dermed myndighetene for de
fleste initiativene for klima- og miljøtiltak gjennom CSR-arbeidet: først
og fremst gjennom krav om bærekraftighetsrapporter, men også gjennom
subsidiering av grønn teknologi i selskapene, rankinger av «best
practice»-selskaper og prøveprosjekter for ulike miljøtiltak.
På den andre siden ser man at større grad av økonomisk frigjøring av
selskapene har medført uklare styre- og eierforhold, kryssende forbindelser, og mangel på implementering av lover og regulering. CSR i
kinesiske bedrifter bærer også preg av mangel på transparens og
implementering av tilstrekkelige CSR-strategier. I tillegg preges rapportene av manglende bruk av internasjonale standarder, lite fokus på klima
og miljø i rapportene, i tillegg til at bedriftene i stor grad legger sin lit til
fremtidige teknologiske nyvinninger, heller enn å gjøre endringer
gjennom tilgjengelige løsninger. Gitt en generelt lav grad av lovoverholdelse på grunn av manglende inspeksjoner og få sanksjoner mot
miljølovbrudd, er det dermed sannsynlig at CSR i Kina i all hovedsak vil
bærer preg av å være reaktiv og mangelfull. Det ser ut til bedriftene i
relativt lav grad identifiserer seg med bedriftsansvar og har lite «moralsk
ansvarsfølelse» overfor miljøproblemstillinger. Det moralske ansvaret
bedriftene stort sett tar på seg omhandler i all hovedsak samfunnsbidrag
som skatteinntekter, samt donasjoner til ulike formål. Samlet sett er det
klare uenigheter i oppfatningen av disse selskapene. Det er dermed stor
uenighet om hvorvidt bedriftene preg av (1) å motsette seg endring på
bakgrunn av manglende økonomiske motiver eller som følger av normer
og tradisjoner (2) er inne i en omlegging og «grønn reformering» (3)
benytter seg strategisk av organisasjonsoppskrifter som ikke ønskes
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implementeres i driften. Hvordan dette arbeidet kan forstås og tolkes i et
teoretisk perspektiv, vil tas opp i neste kapittel. Der vil jeg trekke frem
forventningene teorien fremsatte, og satte disse i sammenheng med de
empiriske funnene.
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Årsaker til CSR i de statseide bedriftene:

Og hva hindrer implementering?

Myndighetspress pga. reelt behov
for utslippskutt, energisikkerhet,
sosial ustabilitet.

Økonomisk gevinst prioritert over
miljø og klima
Utfall:

Press fra det
internasjonale markedet

Interessentgrupper,
media, opinionen

-CSR-rapportering:
rapportering på enkelte
indikatorer (SO2, vann, energi,
CO2 etc), delvis økt
transparens
-Stengte fabrikker i enkelte
regioner
-Økt investering på mer
miljøvennlige områder: gass
(LNG), fornybar energi,
batteriproduksjon etc.

Utfall:

Moralske,
miljømessige
filantropiske
motiv

Særstilling som bedrifter på
ministernivå: makt til å
overse lovverk etc.

-Manglende CSR-rammeverk,
og indikatorer, lite transparens

Korrupsjon blant lokale
tjenestemenn

Lav grad av sanksjonering
mot lovbrudd, svake
institusjoner

-profitt over miljø
-ikke-overholdelse av
miljølovgivning
-korrupsjon, uklare maktroller,

Mangel på inspeksjoner og
inspektører

Figur 8. Årsaker for og hindringer mot implementering av CSR. Figuren
illustrerer både initiativene til integrering av CSR, og disincentivene som forårsaker stagnasjon og mangel på implementering. Grønn farge: Incentiver, blå
farge: disincentiver.
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7

Analyse

7.1

Innledning

I kapittel to ble tre teoretiske perspektiver innen institusjonell teori
presentert, henholdsvis et instrumentelt, et kulturelt og et myteperspektiv.
Av disse ble et sett empiriske forventninger utledet, som det innhentede
datamaterialet presentert i løpet av rapporten her vil tolkes i lys av. Dette
for å se hvordan eller hvorvidt de teoretiske perspektivene kan sies å ha
forklaringskraft for å belyse integreringen av klima- og miljøarbeidet i de
statseide bedriftene. Her vil altså en tolkning både av bedriftsansvaret
generelt i de statseide selskapene presenteres, i tillegg til at oljeselskapene også her løftes frem som eksempler. Kapitlet skisseres etter
teorikapitlets presentasjon av de teoretiske perspektivene, og analyseres
dermed også etter disse linjene.

7.2

Det instrumentelle perspektivet

Det instrumentelle perspektivet gir en forventning om abrupte strukturelle
tilpasnings- eller endringsprosesser som svar på omgivelsenes krav. Dette
innebærer tilrettelegging av bedriftsstrukturen i de tilfeller gevinsten av
en omstrukturering ses som stor nok. Frykt for sverting av eget
omdømme, minkende konkurransedyktighet eller tapte arbeidsplasser kan
frembringe endringsvilligheten. Disse prosessene tolkes her som rasjonelt
drevet ved at konsekvenslogiske avveiinger ligger til grunn for
avgjørelsene. Innen CSR vil det gi seg utslag i mimetisk isomorfisme og
implementering av nye standarder i den grad dette kreves av
omgivelsene. Tilpasningene til omgivelsene skjer altså gjennom pragmatiske, konsekvenslogiske beslutninger og rasjonelle handlemåter.
Igjennom «gå ut»-politikken og reformene forsøkte myndighetene å
gjennomføre utbedringer som å bedre blant annet effektiviteten i
bedriftene. Dette var en omfattende prosess etter mange års drift basert på
en ideologisk fundert planøkonomi uten konkurranse, uten et kjøpekraftig
marked og uten muligheter for selskapene selv å ta produksjonsmessige
avgjørelser (Zhang 2009: 44). Som vi har sett var reformering og
markedsliberalisering også en forutsetning for integrering i WTO, og en
forutsetning for børsnotering av selskapene utenfor Kina. I tillegg var
strukturendringer i oljeselskapene og andre som ønsket å «gå ut»,
nødvendig for å gjøre bedriftene attraktive overfor partnere og tiltrekke
seg utenlandsk ekspertise (Lewis 2007: 39). Dette har vært strategiske
trekk fra myndighetenes side, motivert i første omgang av et ønske om å
øke profittfokuset og tilpasse bedriftene til en statskapitalistisk tankegang. De senere årene har motivet primært vært av sikring av fremtidige
energiforsyninger, samt å etablere kinesisk kontroll over områder utenfor
Kinas grenser vokst seg større.
Som vi har sett førte internasjonaliseringen av bedriftene med seg krav
om CSR gjennom bærekraftighetsrapportering, noe Beijing også har
oppmuntret bedriftene til (SASAC 2011). Årsaken til Beijings
omfavnelse av CSR-konseptet er at det samsvarer godt med satsningen på
en harmonisk samfunnsutvikling, samt ønsker om å få bukt med
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forurensningsproblemene som bremser den økonomiske, økologiske og
sosiale utviklingen av landet. Stadig flere bedrifter har de siste årene
fulgt opp kravene i form av CSR-rapportering; i løpet av syv år har godt
over 700 selskaper begynt å utstede periodiske bærekraftighetsrapporter
som kan indikere strukturell tilpasning gjennom mimetisk isomorfi – med
andre ord blir bedriftene mer like hverandre på bakgrunn av
omgivelsenes krav, men også nytte-kostnadsvurderinger for hvor langt
dette arbeidet skal strekke seg. Slikt sett kan bedriftene lys av det
instrumentelle perspektivet opptre som verktøy for staten: eier pålegger
CSR, og bedrift følger opp.
Dette er dog et forenklet bilde av virkeligheten, da bedriftene nå har
større frihet og dermed mer makt, til tross for at dette i størst grad gjelder
på den internasjonale arena. Selskapene ser derfor ut til å være samarbeidsvillige og lydhøre overfor staten der de ser en økonomisk gevinst
av dette. Dette viser seg i at myndighetene i mindre grad får gjennomslag
for forslag hvis det ikke gagner bedriftene å følge opp; blant annet ser vi
på den ene siden liten grad av overholdelse av miljølovverket, et lovverk
som har eksistert i flere tiår – og på den andre siden integreres bærekraftighetsrapportering i løpet av svært få år. Dette styrker antakelsen om
strukturelle tilpasninger gjennom konsekvenslogiske avveiinger, samt
nytte-kostnadsvurderinger. Med andre ord er gevinsten større enn
kostnadene av å integrere en CSR-strategi, sammenliknet med gevinsten
av å overholde miljølovverket. Det kan hevdes at også investeringer i
bærekraftige løsninger som fornybar energi er pragmatisk motivert. Dette
fordi sikring av nye energiressurser er høyst nødvendig i en rasktvoksende økonomi som allerede er importavhengig, og gir økte inntekter
både til bedrifter og myndigheter (Informant (S) [Intervju C 2012]).
Implementering av CSR har også direkte sammenheng med at internasjonale aktører krever rapportering av bedriftene, da etter hvert som
kravene også fra internasjonale omgivelser om å handle politisk og
miljømessig mer forsvarlig øker, gir det seg utslag i ulike typer endringer
med hensyn til etablering på det internasjonale markedet. Blant annet
oljeselskapene ser ut til å ha en strategisk tilnærming til eget virke og
posisjon, som tydeliggjøres gjennom rask etablering av ulike CSRstrategier; ulike filantropiprosjekter, større åpenhet og større involvering i
lokalmiljøet i vertslandene. Dette har skjedd raskt som svar på beskyldninger om manglende hensynstagning til miljø og befolkning i ulike
vertsland. Selskapene har altså innsett at det internasjonale markedet
krever i sammenlikning mer enn kravene innad i Kina, der ministerposter
og monopol innen sektoren gir selskapene en særegen posisjon. Det internasjonale markedet er preget av hard konkurranse, slik at selskapene må
tilpasses motsvarende selskap fra andre land. Dette gjør mimetisk isomorfisme til et strategisk, homogeniserende virkemiddel for å fremstå så
like som mulig tilsvarende internasjonale selskap. Som vi har sett, er også
børsnotering nå forbundet med krav om CSR-rapportering, som har gjort
det ytterst nødvendig også for kinesiske oljeselskaper følge etter.
Rapportene selskapene utsteder bærer dog preg av mangelfull utlevering
av informasjon da kun visse indikatorer for et fåtall typer forurensing,
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samt energi- og vannsparing inkluderes. Som vi har sett oppgir kun syv
prosent av selskapene fullstendig informasjon om forurensing. Dette kan
og begrunnes i strategisk tilpasning av virksomheten, da det motsvarer
graden av endring som kreves. Tiltakene som dermed faktisk implementeres kan dermed ha dobbel nytteverdi for selskapene, da for
eksempel vann- og energisparing gir en økonomisk gevinst i det lange løp
- i tillegg til bedret omdømme (Informant (M)[Intervju 2012]). Videre
viser områder som bærer preg av konfliktuerende interesser mellom
myndighetene og bedriftene, at bedriftenes egeninteresser har forrang.
Med hensyn til miljølovverket er ikke-overholdelse nærmest blitt en
norm, som tyder på mangel på tilpasningsdyktighet. Dette gjelder i stor
grad også i sammenheng med press fra andre typer aktører, eksempelvis
opinionen ses ikke som betydningsfulle nok til å påvirke driften i særlig
grad. Nytte-kostnadsvurderinger ligger dermed sannsynligvis til grunn for
de fleste aspekter ved klima- og miljøarbeidet, da investeringene i dette
arbeidet ikke ser ut til å være høyere enn gevinsten ved CSRimplementering. Også fordi de store statseide selskapene i de fleste
tilfeller blir vurdert eksternt, og ikke ved inspeksjon, vil rapporter og
retorikk kunne bety mer enn strukturendringer.
Initiativene til CSR vi her har sett er altså følge av eksogent press, og de
aspektene som gir størst effekt ved minst kostnad ser ut til å gjennomføres. Bedriftenes bruk av CSR drives altså av ambisjoner om en
konkurransedyktig industri utenfor Kinas grenser, i større grad enn hva
som er moralsk «riktig». I lys av dette perspektivet ser dermed verdier,
normer og ideologisk overbevisning ut til å spille liten rolle.
Oppsummert kan instrumentalitet ses i en strategisk og pragmatisk
holdning til eget omdømme og CSR-arbeid. En konsekvenslogisk
tolkning av CSR-initiativene og tiltakene, støtter opp under et slikt syn på
tilpasnings- og endringsprosessene fordi CSR-strategien og implementeringsgraden reflekterer et ønske om strukturell konvergens i den grad
bedriftene ser den økonomiske gevinsten av dette. Likevel vil nyttekostnadsvurderinger være begrenset av det kunnskapsnivået og tilgang på
informasjon om muligheter man har. Slike begrensninger for rasjonalitet
legger rammene for de konsekvenslogiske avveiingene som tas; altså vil
tilpasningene som skjer i form av CSR være basert på begrenset viten
eller informasjon. Dette kan føre til at for eksempel energi- og ressursbesparingstiltak ikke implementeres til tross for at disse i det lange løp
ville gitt en økonomisk gevinst. Parallelt har vi sett at donasjoner og
filantropiske prosjekter ses som de viktigste tiltakene i Kina.
I lys av det instrumentelle perspektivet vil da dette være motivert av mer
umiddelbar gevinst i form av bedret omdømme, en effekt de fleste miljøtiltak ikke har i samme grad. Dette tyder på at bedriftenes CSR-strategi på
flere områder kan forklares av det instrumentelle perspektivet, men ikke
alle aspektene - primært de aspektene som både er skapt av press og krav
viktige aktører internasjonalt stiller og bedriftene samtidig ser den
økonomiske gevinsten av. Instrumentelt motiverte tiltak ses derfor som
bærekraftighetsrapportering, investeringer i fornybar energi, samt CSRarbeidet utenfor Kinas grenser i form av involvering i lokalsamfunn og
lignende.
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7.3

Det kulturelle perspektivet

Det kulturelle perspektivet gir forventninger om strukturell og kulturell
treghet, som regel manifestert i inkrementelle endringer; endogen
motstand mot brå endringer medfører at strukturtilpasninger mot en mer
miljøvennlig drift skjer i små skritt i en ny retning. Denne motstanden
mot endring kan komme av mangel på evne, eller vilje, til raske
strukturtilpasninger. Stiavhengighet gjennom normer for hva som er
passende basert på de verdier og ideologier som ligger i bedriftenes
fundament, vil være avgjørende for videre endringer. Det kan være
vanskelig å oppfatte endringene i observasjonsrekker over kortere
tidsperioder, men kan i større grad oppfattes på lengre sikt. Likevel finner
endringer sted kontinuerlig, og kan også forekomme gjennom brå
stibrudd etter eksogene sjokk som tvinger igjennom forandringene. I lys
av dette perspektivet vil bedriftene sakte men sikkert gjennomgå små
omlegginger i form av gradvis og «naturlig» isomorfisme, og på denne
måten nærme seg de «vestlige» selskapenes CSR-strategi.
Gitt antakelsen om at selskapene opptrer delvis som styringsverktøy for
Beijing, vil det være sannsynlig at myndighetspresset fører til rask
tilpasning i form av strukturendringer mot en mer omfattende CSRimplementering. I realiteten ser man tilsynelatende forsøk fra Beijings
side for endringer, samtidig som det ser ut til at bedriftene på mange
områder ikke reflekterer hurtigheten i prosessene som myndighetene
ønsker. Som vi så i den empiriske analysen er CSR i større grad inkorporert nå enn tidligere, men likevel i kun 50 av de 117 statseide morselskapene, i tillegg til stor mangel på lovoverholdelse. CSR-arbeidet
bærer også preg av mangelfull implementering. Dette har blitt belyst både
av «blåboken» og SynTaos undersøkelser (Syntao 2009; ChinaCSR
2009b).
I kapittel 6 så vi også at Kina ikke hadde utarbeidet et formelt lovverk av
betydning grad før 1970-årene, men at dette ble etablert og utvidet i
perioden parallelt med de økonomiske reformene, og er i dag et omfattende lovverk også innen miljøregulering. Dermed er det ikke mangel på
lover og reguleringer som er utfordringen ved å fremme miljø og klima, –
det er incentivene for å overholde disse som ikke er sterke nok (Pringle &
Frost 2003: 309). Kulturperspektivet tolker da dette som et etterslep av de
normene og verdiene bedriftene er produkter av, da tre tiår med
økonomiske reformer har vist at de statseide bedriftene preges av
endringstreghet, noe som trolig vil karakterisere disse også i fremtiden
(Mattlin 2007: 7-8). Vi ser altså at til tross for økende tilgang på kapital,
teknologi og ekspertise både på myndighetsnivå og i bedriftene – bærer
implementeringen preg av treghet. Årsaken kan ligge i at presset for
utfasingen av danwei-ordningen, samt forsøk på forflytting av fokus over
til profittmaksimering, førte til eksogene sjokk i bedriftene. Dette fordi
endringene representerte store omveltninger som igangsatte strukturelle
endringer som presset igjennom reformer i bedriftene mot fokus på
effektivitet og profitt. Mange statseide bedrifter har i tillegg fortsatt et
stykke å gå hva angår effektivitet og økonomisk overskudd. Dette vil her
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forstås som at selskapene har vanskelig for å kombinere fokus på
profittmaksimering med bedriftsansvar (Wolf 2007; Yang 2008).
De siste årenes myndighetssatsning på CSR og nye miljøstandarder, kan
dermed i lys av det kulturelle perspektivet tolkes som nok et eksogent
initiert sjokk, som fremkaller et nytt stibrudd og påfølgende inkrementelle steg mot endring. Som antakelsene innen dette perspektivet
tilsier, må endringene dermed forventes å ta tid. Å implementere nye
standarder fullstendig kan altså ikke forventes gjort i en håndvending
(Informant (M)[Intervju D 2012]). Et annet argument som taler for
endringstreghet, er den stadige sentraliseringen og desentraliseringen av
makt og styring over flere tiår. Dette har medført at det statlige
eierskapsforholdet på mange måter har blitt et byråkratisk virvar av
kryssende ideologiske, politiske og økonomiske målsetninger uten fast
retning. Siden «gå ut» reformenes start har dermed staten tapt mye av den
direkte kontrollen over selskapene, noe som har medført et ønske om mer
åpenhet rundt prosesser i bedriftene. Disse ønskene har likevel ikke alltid
ført frem - blant annet ble CNOOC i 2008 ansett som verdens minst
transparente oljeselskap (Offshore.no). Det å pålegge bedriftene
bærekraftighetsrapportering, kan dermed ses som et virkemiddel
bedriftene er villige til å utføre for å skape mer transparens. Dette gir
altså motiv for å pålegge CSR-aktivitet, som en form for tvangspreget
isomorfi. Det tidligere påpekte faktum at rapportene bærer preg av å
mangle substans, vil da i lys av dette perspektivet ses som manglende
vilje og evne til raske endringer: stiavhengige mønstre kan ha gjort
bedriftene trege, lite villig til å ta inn over seg nye konsepter og å tenke
nytt. Dette er kongruent med tidligere argumenter om implementeringstreghet.
Kulturperspektivets tolkning er, som påpekt tidligere, likevel ikke
utelukkende forbundet med stagnasjon, målet her er ikke å påvise total
mangel på endring - da empirien jo har vist at det skjer visse endringer
også i forhold til klima og miljø i bedriftene. Flere bedrifter har vist en
endring på relativt få år i form av bærekraftighetsrapportene. Også med
hensyn til rapporteringsform og innhold er det mye som tyder på at det
også vil skje endringer også her over tid (Informant (M) [Intervju D
2012]) da man beveger seg mot en strukturell konformitet gjennom
isomorfisme. Dette fordi mange av selskapene i ulike undersøkelser har
oppgitt at klima og miljø er et problem de ser et stort behov for å ta tak i
(WWF). Det kan dermed være endringsmulighetene som legger begrensninger på implementeringen. Flere vil hevde at CSR-konseptet således
kan påvirke bedriftene i stor grad på lengre sikt; CSR kan dermed fungere
som en form for selvoppfyllende profeti (Rocha & Granerud; Avory et al
2012;Informant (M)[Intervju D 2012] ). Dette begrunnes blant annet med
at bevisstgjøring både blant selskapene og befolkningen vokser i takt med
at kravene og normene for substansen i disse også er økende (Avory et al
2012, SynTao 2009).
På denne måten er utviklingen i Kina er dermed ikke ulik hvordan CSR
har vokst frem også i «vesten»; Inkorporering av CSR-oppskrifter tar tid,
og må skje gradvis som del av bedriftenes daglige virke (Lin 2009). Både
europeiske og amerikanske bedrifter hadde en svært lang periode med
rendyrking av kapitalistismen og profittfokus, det tok altså tid før også
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disse ble stilt overfor ansvar for sosiale spørsmål, samt miljø og klima.
Det har derfor vært en lang prosess for å integrere en forståelse av det
moralske ansvar bedriftene har overfor sine omgivelser. I Kina har
derimot dette ansvaret nærmest kommet parallelt med profittfokuset – det
er ikke mer enn et par tiår siden bedriftene selv måtte ta ansvar for
økonomisk vinning. Å skulle balansere maksimeringen av økonomisk
utbytte med å ta ansvar for lokalbefolkningen, miljøet og klimaendringene ser dermed foreløpig ut til å være utfordrende for de kinesiske
bedriftene (Yang 2008: 2-3). Den økende miljøbevisstheten bedriftene
viser er likevel er viktig steg i riktig retning, dog må krav fra
myndighetene og ikke minst andre omgivelser få større innflytelse før
man vil se store strukturelle endringer i selskapene (Lin 2009: 98-100).
Resultatet av CSR vil dermed måtte ses på lengre sikt (Lin 2009: 98-99),
som kan begrunnes i vanskeligheten ved å observere institusjonell
endring over kortere perioder, slik at et lengre tidsperspektiv er nødvendig for å få en reell forståelse av endringsgraden.
Samlet kan dette i lys av kulturperspektivet lede mot en oppfatning av
både at (1) bedriftene blir styrt etter prinsipper som lå til grunn for
styringen under den planøkonomiske perioden, (2) det kan tolkes som om
myndighetene ikke krever abrupte strukturelle forandringer i de statseide
selskapene, og (3) at de statseide selskapene viser motstand mot endring
og lite tilpasningsdyktighet. Det er viktig å påpeke her at det også finnes
store ulikheter mellom de statseide bedriftene – til tross for at disse ofte
tolkes som å ha helt like mål og lik atferd til enhver tid.

7.4

Myteperspektivet

Myteperspektivet gir en forventning om at bedriftene tar inn ulike
organisasjonsoppskrifter for å skape legitimitet og dermed tilfredsstille
omgivelsene. Denne formen for homogenisering eller mimetisk isomorfi
er bedriftenes svar på stadig skiftende krav fra omgivelser som skaper
uforutsigbarhet for selskapene med hensyn til hva som er legitimt og
normativt riktig. Gjennom ulike typer oppskrifter basert på blant annet
bedriftsansvar, er målet å skape et ønskelig ansikt utad - som å være et
ansvarsfullt, effektivt og bærekraftig selskap. En formålstjenlig effekt av
denne legitimeringsprosessen er bedrede markedsutsikter og å dempe
presset fra i omgivelsene. Å ta inn slike oppskrifter gjøres av ulike
årsaker; det kan være i forsøk på en snarlig «installering» av konseptet,
altså ønsker om en fullverdig implementering av CSR-standardene,
rapportering, ISO-sertifiseringer og lignende. Eller det kan være motivert
av å gi uttrykk for endring og tilpasning til omgivelsene utad, til tross for
manglende implementering. I begge tilfeller kan det skapes det et skille
eller frikopling mellom myter og retorikk, og faktisk atferd. I sistnevnte
vil da CSR kunne tolkes som en strategisk fasadepynting uten forsøk på
strukturendring. Myteperspektivet kan altså tolkes både på en
instrumentell og på en «kulturell» måte.
Et komplisert byråkrati med tilsyn og ulike institusjoner som stadig
endres eller tildeles nye rapporter, samt økende avstand mellom sentrale
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og lokale myndigheter, gjør prosessene med oppfølging og inspeksjoner i
bedriftene vanskelig for de kinesiske myndighetene. Dette åpner muligheter for «window-dressing», da selskapene kan gjennom et legitimert
ansikt utad fremstå som ansvarlige og tilpasningsdyktige, samtidig som
driften kan være frikoplet fra fasaden i mangel på press for faktisk
endring. Dette har også blitt vist gjennom ulike undersøkelser. Som vi har
sett konkluderte både SynTao, WWF, ChinaCSR og Greenpeace i sine
undersøkelser med at til tross for økende innslag av CSR, ser man fortsatt
mangel på implementering av retningslinjer og standarder for bedriftsansvar.
I den kinesiske konteksten betyr i tillegg CSR i stor grad å vektlegge
filantropi og donasjoner, og i mindre grad kontinuerlig arbeid for
bærekraftig drift. Dette er som vi har sett trolig følger både av kulturelle
forutsetninger, samt at filantropiprosjekter gir en umiddelbar bedring av
omdømme. I motsetning vil tiltak for klima og miljø gjerne medføre
større utgifter, og vil ikke synes like godt i omgivelsene på kort sikt.
Frikopling av retorikk og atferd ser dermed ut til delvis å kunne forklare
CSR-strategien i de nasjonale oljeselskapene.
Som vi har sett skaper energiimporten Kina har vært avhengig av i snart
to tiår skapt økende usikkerhet i omgivelsene både for bedrifter og
myndigheter. Dette fordi sikring av fremtidig energiinvesteringer
avhenger av forholdet bedriftene har til vertslandene de opererer i. Å
måtte inn på den internasjonale arena medfølger også å utsettes for
konkurranse med andre internasjonale selskaper som opptrer i markedet.
Et dårlig omdømme kan i ytterste konsekvens gi seg utslag i at kinesiske
selskaper ikke blir tildelt kontrakter i kampen mot andre, internasjonale
konsern. Disse internasjonale selskapene besitter dermed komparative
fortrinn i form av sin legitimitet, noe som kan kompenseres for gjennom å
forsøke å tilpasse seg de andre selskapene. CSR er altså en av måtene å
gjøre dette på, ved å ta inn organisasjonsoppskrifter for legitimering av
virksomhetspraksisen vil selskapene likne mer på konsern med lengre
erfaring internasjonalt.
Ved gjennomgang av oljeselskapenes CSR-rapporter, ser disse ved første
øyekast ut til å være sammenliknbare med andre store oljekonserns
rapporter. Dog ved nærmere undersøkelse kan store kvalitative svakheter
observeres i de kinesiske, blant annet gjennom mangel på rapporteringsstandarder og opplysning om konkrete tiltak mot forurensning, samt at
mangelen på tredjepartsverifisering gir i tillegg inntrykk av at ikke
bedriftsansvaret stikker særlig dypt. Med tanke på argumentet om at
endring tar tid, som vi så i forrige delkapittel, kan Gazproms rapport tjene
som eksempel – denne viser at større grad av transparens, å følge
internasjonale retningslinjer, samt oppnå verifisering av en tredjepart, er
mulig selv uten lang erfaring med CSR.
Strategisk sett kan de kinesiske bedriftene dermed gi uttrykk for økende
implementering av bedriftsansvar innen klima og miljø i lang tid, uten i
realiteten å gjennomføre disse. Dette kan skje primært av fire grunner (1)
endret retorikk og rapportering kan oppfattes som tilstrekkelig av de
mektigste interessentgruppene, da bedriftene ofte vurderes etter slike
kriterier eksternt. (2) I tillegg har vi sett at det er stor mangel på personell

To get green is glorious?

til inspisering av industrien, samt mindre kontrollering av statseide
bedrifter sammenliknet med private. (3) Videre er de lokale myndighetene ansvarlige for å se til implementeringen som regel er avhengig av
skatteinntektene til bedriftene, spesielt i fattige provinser. Dermed skjer
det sjelden at driften faktisk suspenderes, til tross for retningslinjer fra de
nasjonale myndighetene som sier at ineffektiv drift skal legges ned. (4)
Til sist er utbredt korrupsjon på lavere myndighetsnivå en medvirkende
faktor, da bedriftene i tilfeller kan betale seg ut av inspeksjoner, og av
straff, ved brudd på lovverket (Informant (S) [Intervju C 2012]). Spesielt
mellomstore og små selskaper opplever mindre oppfølging i form av
inspeksjoner og lignende i sammenlikning med private og internasjonale
selskap. Dermed er det lettere å «overse» hvorvidt disse følger
forurensingsforskriftene eller ikke, og da ved korrupsjon, som til sammen
vil kunne medføre fortsettelse av business as usual uten store
konsekvenser.
I lys av myteperspektivet kan det dermed ses som optimistisk å vente på
implementering av lovverket på det lokale plan og i bedriftene, gitt at
frikopling mellom retorikk og handling kan foregå over lang tid. Den
uoversiktlige top-down strukturen av regler og retningslinjer og ikkeoverholdelsen av disse, bygger opp under denne tankegangen. Det kan
dermed ses som en naturlig respons fra selskapene å ta inn organisasjonsoppskrifter som fasadepynt, da det ikke er «nødvendig» å følge lovverket.
Samlet vil også myteperspektivet kunne forklare deler av selskapenes
tilnærming til klima- og miljøarbeid. Kravene om rapportering kan i
utgangspunktet oppleves som en form for tvangspreget isomorfisme,
derfor ligger det en form for rasjonalitet i å la være å implementere
fullstendige rammeverk så lenge det er mulig. Dette vil hevdes å kunne
forbli et vedvarende problem med mindre sentrale myndigheter gjenvinner kontrollen over bedriftene gjennom inspeksjoner og sanksjoner.
Parallelt hevdes det likevel av flere at frikopling av retorikk og atferd
ikke er gjennomførbart over lengre tidsperioder. Dette fordi bedriftene
ikke vil kunne fungere som «schizofrene» i lengre tid, og de vil dermed
over tid måtte ta inn over seg også atferdspraksisen CSR-oppskriftene
forespeiler. Oppskriftene kan dermed også ses som «virus» eller
«trojanske hester» som vil manifesteres gjennom gradvis spredning av
praksis kongruent med den atferd oppskriftene forespeiler.

7.5

Samlet vurdering

Som vi her har sett kan de ulike perspektivene forklare forskjellige
elementer ved hvorfor og hvordan bedriftsansvaret utføres. Samtidig ser
vi at også de samme elementene kan tolkes i lys av de ulike perspektivene. På den ene siden har vi i lys av det instrumentelle perspektivet sett at
tilpasninger til omgivelsene skjer både gjennom retorikk og atferd.
Primært er dette motivert av myndighetspress, og press fra det internasjonale markedet. Stadig flere bedrifter ser på miljøvern i økende grad
som en nytte-kostnadsavveining, og ikke utelukkende en økonomisk
byrde (WWF 2010: 7). I tillegg er strukturendringer en reaksjon på
vissheten om at lovverket kan strammes inn når som helst, og at
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sanksjonene har økt, noe som gjør at bedriftene i større grad må være føre
var (Lehmanlaw b). Slike argumenter som altså taler for pågående
strukturendringer, kan observeres gjennom blant annet økende nedleggelse av den mest forurensende industrien, og stadige investeringer i
grønn teknologi. Kinas energisikkerhetsutfordringer motiverer også til
bedriftsansvar gjennom økende behov for etablering i utlandet, som fører
med seg krav om CSR.
På den andre siden har vi sett at bedriftsansvaret og rapporteringen bærer
preg av å være mangelfulle. Dette kan i lys av kulturperspektivet ses som
endogen endringsmotstand, men til tross for manglende implementering
og følgende sanksjonering mot lovbrudd betyr ikke det at implementeringsgraden vil forbli lav. CSR hevdes å ha en «smitteeffekt» der
isomorfisme skaper endringer over tid, noe som ofte påvirkes av utenlandske bedrifter som fungerer som «best practice» de kinesiske
bedriftene kan imitere. Det påpekes at endringsprosessene for implementering og standardisering av CSR også har tatt tid for «vestlige»
selskap, gjennom stadig integrering av nye elementer gjennom
kontinuerlig læring og imitasjon. At diffunderingen av praksis vil føre til
utbedringer, er her dermed et tidsspørsmål, og ikke spørsmål om hvorvidt
utbedringer vil skje. Argumentet begrunnes i at uavhengig av motiv eller
årsak til CSR-arbeidet, er aldri strukturelle endringer gjort i en
håndvending (informant (M); informant (I) [Intervju A & C 2012]).
En tredje tolkning var myteperspektivet, der bedriftenes «installering» av
CSR kan tolkes som en form for «window dressing». Et stadig mer
komplisert byråkrati med tilsyn og ulike institusjoner som stadig endres
eller blir tildelt nye oppgaver, samt økende avstand mellom sentrale og
lokale myndigheter, gjør prosessene med oppfølging og inspeksjoner i
bedriftene vanskeligere. Dette åpner for frikopling mellom retorikk og
atferd, fordi selskapene kan gjennom et legitimert ansikt utad, fremstå
som ansvarlige og tilpasningsdyktige - samtidig som driften kan være
frikoplet fra denne fasaden i kraft av mangel på inspisering og press for
faktisk endring. Dette ble vist ved vurderingen av oljeselskapenes CSRrapporter, da disse ved første øyekast ser ut til å være sammenliknbare
med andre store oljekonserns rapporter, som ved nærmere undersøkelse
viste store kvalitative svakheter. Som vi har sett, kan slik frikopling skje
ved at overholdelse av de nasjonale lovene og reguleringene er lav, som
blant annet bunner i de strukturelle svakhetene innad i landet. Mangel på
kontrollmekanismer som kan forebygge korrupsjon på lavere myndighetsnivå og mangel på sanksjonering demper det faktiske presset myndighetene legger på bedriftene.
Å karakterisere utviklingen i Kina som helhet er en utfordring, da man
ser svært stor variasjon med hensyn til implementeringen i de ulike
selskapene. Dette medfører at det nærmest er umulig å slå fast om hva
som er tilfellet, og hva som er de viktigste trendene. Dermed er det
vanskelig å tillegge hvert av perspektivene en gitt «mengde» forklaringskraft eller gjøre entydige tolkninger med hensyn til hvilke elementer som
kan forklares av de ulike perspektivene. Alle de tre perspektivene kan
derfor sies å ha forklaringskraft, noe de fremsatte forventningene også la
til grunn. En noe mer uventet oppdagelse var i hvilken grad en og samme
observasjon kan tolkes og forstås på helt ulike måter. Årsaken til dette
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begrunnes primært i at det uavklarte forholdet mellom myndighetene og
bedriftene kompliserer tolkningene. Dette fordi mangel på incentiv og lav
grad av overholdelse av lovverket betyr at flere paradokser har oppstått i
sammenheng med hva som karakteriserer utførelsen av CSR; selskapene
er i en særegen situasjon i form av at (1) CSR i tradisjonell «vestlig»
forstand, er definert som å bestå av mer enn å overholde lover og reguleringer, (2) CSR i Kina er definert som mer eller mindre å overholde lover
og regler, (3) over 700 kinesiske bedrifter har en CSR-strategi, og
gjennom filantropi og donasjoner utføres oppgaver utover bestemmelsene
i lovverket og reguleringer, (4) samtidig er ikke-overholdelse av lover og
regler svært utbredt. Dermed kan utstedelse av bærekraftighetsrapporter,
og implementering av enkelte, mindre tiltak, ses som tilstrekkelig.
Mangelen på overholdelse av lovverket forsterkes samtidig igjennom
samfunnsstrukturen som og er preget av korrupsjon, få sanksjoner mot
lovbrudd og generelt lav grad av overholdelse av lovverket. Dette skaper
inntrykk av at business as usual er normen, og CSR benyttes passivt som
en strategi for tilpasning til skiftende og usikre omgivelser. Dette tyder på
en form for frikopling eller «schizofren» virksomhetspraksis, der retorikk
og handling spriker. Hvorvidt denne praksisen vil kunne vedvare, eller
om CSR vil fungere som en form for «virus» som vil manifesteres i større
grad også i praksis, er dog usikkert. Jeg vil likevel, basert på funn gjort i
denne rapporten, hevde at det er sannsynlig at en form for praksisdiffusjon også vil skje. Samtidig er det vanskelig å få et entydig bilde av
utviklingen på nåværende tidspunkt, da det kan ta tid før strukturelle
forandringer kan observeres.
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8

Konklusjon

Målet med denne rapporten har vært å gi svar på to beslektede spørsmål
med hensyn til bærekraftig utvikling i de statseide bedriftene i Kina.
Det første spørsmålet var Hvordan beskrive og forklare et økende miljøog klimahensyn i de statseide bedriftene gjennom CSR? Dette ble besvart
gjennom den empiriske analysen. Her ble de antatt viktigste variablene
for økt integrering av klima og miljø undersøkt, for å se hvor stor
påvirkning disse hadde for å integrere CSR i bedriftene. Myndighetene
viste seg som antatt å ha størst forklaringskraft, primært ved å stille
konkrete krav til bedriftene om å utstede periodiske bærekraftighetsrapporter, en praksis i tråd med Beijings satsning på en «harmonisk»
økonomisk utvikling. En annen viktig årsak viste seg å være energi; både
bedriftenes egen vekst og økonomiske vinning, samt myndighetenes
ønske om sikring av fremtidige energiforsyninger har fremmet spesielt to
tiltak som parallelt fremmer bærekraftig utvikling. Investeringer i grønn
teknologi og fornybare energikilder har dobbel effekt i form av både å
sikre energiforsyningene, og som tiltak for å redusere forurensning. I
tillegg har diversifisering av energikildene skapt behov for innpass på det
internasjonale markedet. Dette har blitt en stadig viktigere årsak til
implementering av CSR, da blant annet bærekrafthetsrapportering er et
stadig vanligere krav som stilles til børsnoterte selskaper verden over.
Kinesiske selskaper har i samtidig fått kritikk for deres mangel på
hensynstagning til miljø og befolkning i vertslandene investeringene skjer
i, noe som har medført krav til bedring av bedriftenes omdømme
internasjonalt. Dermed er omdømmebygging blitt helt nødvendig for
videre integrering på det internasjonale markedet, samt for å vinne
kontrakter til nye investeringer i fremtiden. Dette er også Beijing tjent
med, da bedriftene i kraft av å være statseide, potensielt kan sverte de
kinesiske myndighetenes omdømme internasjonalt. Statistiske undersøkelser utført i ulike kinesiske bedrifter viste at av andre påvirkningsfaktorer for klima- og miljøarbeid, i all hovedsak bestående av
subnasjonale aktører, viste det seg at media ble ansett som den mest
innflytelsesrike. Dette fordi større åpenhet om blant annet miljøskandaler
har ført til at bedriftenes omdømme lettere kan skades nå enn tidligere, da
media var gjenstand for større grad av sensur også på dette området
tidligere. Likevel må myndighetene heller ikke avskrives som bakenforliggende årsak også her, da myndighetene fortsatt kontrollerer mange
av informasjonskanalene. Beijing ønsker med andre ord folkeopplysning
med hensyn til store deler av forurensningsproblematikken for å oppmuntre befolkningen til selv å gjøre noe med disse utfordringene. Derfor
er statsstyrt media nå gitt større frihet til å opplyse også om statseide
selskapenes atferd. Friheten er dog ikke uendelig, da eksempelvis
oljesølulykker eller luftkvalitet ikke nødvendigvis ønskes belyst, da dette
er saker som vil kunne sverte kinesisk omdømme internasjonalt.
I vurderingen bedriftene gjorde av nåværende og fremtidige årsaker til
CSR-arbeid, ble andre subnasjonale aktører som opinionen, lokalbefolkning og NGO’er rangert som lite utslagsgivende for integrering av
CSR. I vurdering av årsaker som vil være betydningsfulle for dette
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arbeidet i fremtiden, ble derimot disse gruppene rangert høyere, noe som
indikerer at også deres rolle og innflytelse øker i det kinesiske samfunnet.
En av årsakene til dette er at befolkningen nå lettere kan spre informasjon
over internett om saker som engasjerer, blant annet gjennom ulike sosiale
nettverk. I tillegg viser utviklingen at demonstrasjoner og opptøyer blir
stadig mer utbredt, blant annet på grunn av misnøye rundt forurensning
og folkehelse. I første omgang skaper dette problemer for myndighetene,
men kan i neste omgang påvirke også bedriftene.
Vi ser her at det er ulike synergieffekter av internasjonalt og nasjonalt
press som har ført til økt integrering av klima- og miljøarbeid i
bedriftene. Samtidig har ønsker om økt lønnsomhet og konkurransedyktighet på det internasjonale markedet også økt fokuset på integrering
av CSR. De tydeligste funnene er dermed at CSR er et produkt av
internasjonale krefter, parallelt med press fra de kinesiske myndighetene.
Samtidig er innslagene av konkrete miljø- og klimatiltak i CSR-arbeidet
fortsatt begrenset.
Dette beveger oss over til spørsmål nummer to som var Ser man her en
reell økning i klimabevissthet gjennom praksisendring, eller en form for
«business as usual» i ny forkledning? Forrige kapittel viste at det er ulike
måter å tolke utviklingen i bedriftsansvaret i Kina. Det instrumentelle
perspektivet ga en forståelse av bedriftene som tilpasningsdyktige, som
kan «installere» CSR som konsept, og utfører de endringer omgivelsene
krever deretter. Dette har gitt seg utslag i at over 700 bedrifter i løpet av
få år har begynt å utstede periodiske bærekraftighetsrapporter. Blant
annet oljeselskapenes rapporter viste at tiltak innen miljø og klima er
igangsatt, gjennom ulike energi- og vannsparingstiltak, reduksjon i
enkelte forurensende gasser, samt økende antall evaluerings- og
inspiseringstiltak innad i egne selskap. CSR-arbeidet tolkes her i stor grad
som mimetisk isomorfi og homogenisering mellom selskapene, i større
grad enn en normativ overbevisning eller CSR motivert av forurensningsproblemene i seg selv. Dette fordi tiltak som gir mer umiddelbar gevinst i
form av bedret omdømme eller økonomisk gevinst vil prioriteres basert
på en nytte-kostnadsvurdering av arbeidet.
Parallelt er det usikkert i hvor stor grad forsøk på homogenisering kan ses
som reell implementering av bedriftsansvar, gitt en lav grad av overholdelse av lover og reguleringer for miljø. Dette kommer av svake
incentiver til overholdelse, inkludert lite avskrekkende sanksjoner ved
større eller mindre overtredelser. Andre årsaker til manglende implementering kan være at selskapene ikke har vært gjenstand for konkurransen på den internasjonale arena i særlig lang tid. Andre, internasjonale
selskap, har dermed kunnet tilpasse CSR-strategiene over tid i større grad
sammenliknet med de kinesiske. Slik tilpasning innebærer mimetisk
isomorfisme, der selskapene blir stadig likere hverandre i et ønske om
tilpasning og konkurransefortrinn på markedet. Samtidig ser man at slike
endringer tar tid, og da kanskje spesielt i Kina og andre utviklingsland.
Det faktum at landet fortsatt er et utviklingsland, har inntil relativt nylig
medført en politikk der industriell utvikling generelt er høyere prioritert
enn bærekraftig utvikling.
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Hvis disse antakelsene stemmer vil bedriftenes CSR foreløpig være
implementert i så liten grad at deres virksomhetspraksis kan kategoriseres
som business as usual. Dette styrkes av makten selskapene besitter
gjennom direktørenes posisjon overfor myndighetene. Dette fordi
selskapene dermed har makt til potensielt å overse de sentrale myndighetenes krav. Integreringen av klima og miljø i de kinesiske selskapene
per dags dato, ser dermed ut til å bære preg av mangelfull implementering
av tiltak – og gjennom dette en form for fasadepynting, samt reaktiv eller
omdømmebyggende bruk av CSR. Samtidig kan det ikke konkluderes
med at dette er business as usual. Dette fordi man kan se klare tegn til
endringer - gjennom blant annet investeringene i grønn teknologi og
nedleggelse av energiintensiv industri. I tillegg kan vi i tiden fremover
oppleve at både CSR og miljølovverket i større grad vil bli implementert
og overholdes. Samlet sett vil jeg derfor argumentere for at noen av de
viktigste tiltakene allerede er i emning. Disse anser jeg å være den økte
bevisstheten rundt klima- og miljøproblemer, samt kunnskap om CSR og
hvordan dette konseptet kan brukes. Dette kan ses som de første, men
også kanskje de viktigste, stegene på veien mot implementering. Dette
fordi bevisstheten viser at problemene, og ansvaret for å ta tak i disse,
anerkjennes.
Samtidig er det et klart behov for større grad av sanksjonering mot brudd
på forskrifter om forurensning og andre lovbrudd, da bedriftene trenger
sterkere incentiver for å gjennomføre store strukturelle endringer. Media,
NGO’er og opinionen vil trolig i fremtiden i økende grad være
medvirkende faktorer til dette arbeidet for bærekraftig utvikling. Et annet
moment, som pekt på tidligere, ligger i vurderingen av strukturelle
endringer i forhold til hva som anses som business as usual. Med tanke på
energi- og karbonintensitet, bruker kinesiske bedrifter jevnt over mye mer
energi og karbon i produksjonen sammenliknet med tilsvarende
«vestlige» bedrifter. Dermed kan man si at svaret på problemstillingen
kan tolkes på minst to ulike måter. På den ene siden ser man utviklingen i
bedriftene gjennom tiltak som nedleggelse av energiintensiv industri,
investeringer i fornybar energi og miljøtiltak – alle disse symboliserer
store strukturelle endringer. Samtidig vil omlegging og senkning av
energi- og karbonintensiteten bety at kinesiske bedrifter på et eller annet
tidspunkt vil nå et «vestlig» nivå – men trolig ikke forbigå disse i
nærmeste fremtid. Samtidig vil trolig Kina bli ledende innen flere typer
fornybar energi i fremtiden, noe som kan føre til nye løsninger for miljøog klimautfordringene, gjennom tiltak mot forurensning i bedriftene.
Dette vil da mest sannsynlig forutsette fortsatte initiativ og subsidiering
fra myndighetenes side, også i fremtiden.
Studiet av implementeringen av klima- og miljøtiltak i de statseide
bedriftene bør dermed i videre forskning ses i et lengre tidsperspektiv, da
det foreløpig er vanskelig å forutse nøyaktig hvilken retning utviklingen
vil ta - da CSR fortsatt bærer preg av å være et nytt konsept i Kina.
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Vedlegg
Intervjuguide – eksempler på spørsmål
• I løpet av de årene du har jobbet med klima og miljø i Kina, har du
merket en holdningsendring innad i landet?
• Hvem mener du har definisjonsmakt i Kina med hensyn til klima- og
miljøproblematikken?
• Målet om å senke karbonintensiteten i energiproduksjonen med 40-45%
og dermed bedre energieffektiviteten høres jo ut som en enorm
forbedring – men de lar seg ikke sammenlikne så lett. Hvor «bra» eller
hvor stor forbedring vil dette tallet egentlig si? Kreves det er stor
omstilling og omlegging for å nå denne målsetningen, eller er dette mer
eller mindre en naturlig følge av at produksjonen har blitt mer effektiv (+
større satsning på fornybar energi)?
• Har resesjonen i verdensøkonomien påvirket Kinas villighet til
omstrukturering og til å investere i grønn teknologi?
• Hvilke motiver mener du er årsakene til investeringene i grønn
teknologi i Kina?
• Hvordan tror du verdenssituasjonen og innad i Kina på klimafronten er i
2020? Hva med 2050?
• Har du noen oppfatning av om det er kvalitative forskjeller i klima- og
miljøarbeid i statseide og private kinesiske bedrifter? Er noen mer/
mindre seriøse i arbeidet? Eller avhenger det av størrelse eller om de er
etablert i et internasjonalt marked?
• Blant annet Erica Downs har skrevet flere artikler om nasjonale
oljeselskapenes påvirkning på de kinesiske myndighetene, og hevder at
selskapene får stadig større innflytelse på utformingen av politikken, i
tillegg til at de stadig får mer autonomi og dermed egeninteresse ift
energi- og klima/miljøspørsmål som gjerne går på tvers av det
myndighetene ønsker. Hva er din oppfatningen av denne tematikken?
• Det er hevdet at ikke det kinesiske markedet er “modent” for feks ISO
50001 – samtidig git omlag 700 bedrifter årlig ut CSR-rapporter (2010) –
tror du det vil si at disse rapportene ikke følger akkurat denne typen ISOstandarder eller sier det noe om substansen i rapportene?
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