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Executive summary  
 

 

The overall focus of this project is management controls in connection with the very relevant topic of 

many businesses today – i.e. Corporate Social Responsibility (“CSR”).  

 

Due to its very positive reputation in connection to CSR, the Danish medical company, Novo Nordisk, 

is analysed for differences in its management controls in connection to its CSR-strategy compared to 

Eli Lilly – one of its biggest competitors in the American market that is not associated with the same 

level of positive reputation.  

 

The analysis is based on the “The Corporate Sustainability Model” by M. J. Epstein and A. R. 

Buhovac (2014a) as this model is known for helping managers implement CSR with success. 

All of the 9 elements in the model are analysed for specific indications of differences in management 

controls in connection to the companies’ CSR strategies. 

 

Before the analysis is conducted the two essential terms, “CSR” and “management controls”, are 

specified. “CSR” is defined in very general terms as a strategy that focuses on economic, social and 

environmental issues. “Manament controls” is definded in tune with the chosen method of the project 

that relies on a behavioristic/contingency approach – i.e. as all of those elements that managers use in 

order to direct the actions and decisions of the employees towards the goals and strategies of the 

company. 

A short introduction of the framework used for the analysis, “The Corporate Sustainability Model”, 

prepares the ground for the analysis of the two companies. 

 

The essential findings from the analysis show 24 differences in the management controls between 

Novo Nordisk and Eli Lilly. 

Out of the 24 differences 19 of these are able to support the initial positive view on the management 

controls of Novo Nordisk in connection to CSR. 
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1. Indledning 

1.1 Tema 

Projekts overordnede tema er ledelseskontrol i forbindelse med Corporate Social Responsibility 

(forkortes ”CSR”).  

CSR er et meget relevant emne for mange virksomheder verden over. I Danmark er det endda blevet 

gjort lovpligtigt for nogle typer af virksomheder at rapportere om samfundsansvar i årsrapporten. 

Derudover er bl.a. miljø-issues ikke blevet diskuteret mindre af topembedsmænd verden over inden 

for de seneste årtier – se bare på COP-møderne
1
, som troligt er blevet afholdt hvert eneste år siden 

1995. 

 

Som det gælder for enhver strategi, der ønskes implementeret med succes, er det vigtigt, at ledelsen 

udøver kontrol i forbindelse med CSR-strategien.  

Novo Nordisk A/S
2
 bliver ofte omtalt i positive vendinger i CSR-sammenhæng, hvilket kunne 

indikere, at netop Novo Nordisk’ implementering af deres CSR-strategi anses som 

efterlignelsesværdig. Bl.a. er Novo Nordisk i 2015 vurderet til at være verdens 13. mest bæredygtige 

virksomhed i ”Global 100” (Web 1) og virksomheden har modtaget en flot pris fra ”FSR – danske 

revisorer” for den eksterne CSR-rapportering i 2011 (Web 2). Ifølge A.-L. T. Shur et al. (2011, 15) var 

Novo Nordisk den første virksomhed i Danmark til at udarbejde en miljørapport, hvilket skete i 1993 – 

så Novo Nordisk har også en lang erfaring med CSR-relateret arbejde bag sig.  

 

Det kunne derfor være interessant at undersøge netop Novo Nordisk’ ledelseskontrol i forbindelse med 

CSR i dybden. 

For at sætte Novo Nordisk i perspektiv vil dette projekt inddrage én af Novo Nordisk’ store 

amerikanske konkurrenter på insulin-markedet – nemlig Eli Lilly and Company
3
, der også arbejder 

med CSR-strategi inden for samme branche som Novo Nordisk, men som f.eks. ikke er med i ”Global 

100” (Web 1). Det er ydermere interessant at inddrage netop Eli Lilly, idet selskabet er registreret i en 

helt anden verdensdel end Novo Nordisk. 

  

                                                      
1
 COP = Conference of the Parties. Medlemmer af FN’s klimakonvention afholder løbende konferencer om 

klodens klima – dette er fokus for COP. 
2
 Bliver i det følgende forkortet til ”Novo Nordisk”. 

3
 Bliver i det følgende forkortet til ”Eli Lilly”. 
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1.2 Problemformulering og afgrænsning 

På baggrund af ovenstående beskrivelse af temaet ønskes følgende hovedproblem dermed afdækket: 

 

 

 

 

Inden hovedproblemet bliver analyseret, vil det være relevant at give en beskrivelse af hhv. CSR og 

ledelseskontrol som begreber. Derudover vil modellen, som analysen baserer sig på (”The Corporate 

Sustainability Model”
 4

), blive gennemgået, idet det ikke nødvendigvis kan forventes, at målgruppen
5
 

for dette projekt har dybdegående kendskab til modellen. 

 

Med ”The Corporate Sustainability Model” som ramme for analysen, skal følgende delspørgsmål 

besvares:
6
 

 

1. Hvilke lovgivningsmæssige aspekter er selskaberne underlagt i forbindelse med CSR? 

(”Broader environment”)  
 

2. Hvordan er selskaberne organiserede, samt hvilken kultur hersker der i selskaberne? 

(”Internal context”) 
 

3. Hvad kendetegner branchen i forhold til konkurrenter, produkter og kunder?  

(”Business context”) 
 

4. Hvilke egenskaber søger selskaberne i deres medarbejdere, og hvordan er selskabernes 

passiver sammensat, og hvad finansierer disse? (”Human and financial ressources”) 
 

5. Har ledelsen i det enkelte selskab viden om og er understøttende samt kommunikativ i relation 

til selskabets CSR-strategi? (”Leadership”) 
 

6. Hvilke interne systemer har selskaberne, som understøtter hver deres CSR-strategi? 

(”Sustainability strategy, structure, systems, programs and actions”) 
 

7. Hvilke CSR-targets fokuserer selskaberne på, og hvordan har performance været i forhold til 

disse? (”Sustainability performance”) 
 

8. Hvilke stakeholders har selskaberne, og hvorledes kan disse forventes at reagere på 

selskabernes CSR-performance? (”Stakeholder reactions”) 
 

9. Hvordan har selskabernes finansielle performance (aktiekurs) udviklet sig over de seneste 10 

år? (”Long-term corporate financial performance”) 

 

Besvarelse af ovenstående delspørgsmål munder ud i en opstilling af de fundne forskelle i relation til 

de to selskabers ledelseskontrol med angivelse af, hvilke forskelle som taler for og imod, at Novo 

                                                      
4
 Modellen er udarbejdet af M. J. Epstein og A. R Buhovac (2014a) – og den er gengivet i bilag 1. Medmindre 

andet er angivet, vil det altid være denne version af modellen, der refereres til. 
5
 Målgruppen er angivet i afsnit 1.3. 

6
 Betegnelser i parentes efter hvert delspørgsmål angiver, hvor i ”The Corporate Sustainability Model”, at 

delspørgsmålet hører til. 

Hvorledes Novo Nordisk’ ledelseskontrol i forbindelse med CSR adskiller sig fra Eli Lilly’s 
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Nordisk’ ledelseskontrol i forbindelse med CSR er efterlignelsesværdig ift. Eli Lilly’s – og dermed 

besvares ligeledes hovedspørgsmålet. 

 

På baggrund af ovenstående bemærkes det, at projektet er afgrænset på en række overordnede 

områder. Bl.a. er projektet afgrænset i bredden ved kun at basere analysen på en enkelt model – og i 

dybden ved kun at sammenligne én enkelt af Novo Nordisk’ konkurrenter på insulinmarkedet.
7
 Denne 

afgrænsning er bl.a. nødvendig for at sikre opfyldelse af kravene til afgangsprojektet (Institut for 

Regnskab og Revision 2016, 5-7) samt sikre større mulighed for fordybelse i materialet. 

 

1.3 Målgruppe 

Målgruppen for dette projekt er naturligvis først og fremmest eksaminatorerne – men også HD(R)-

studerende med interesse for ledelseskontrol og CSR kan finde projektet interessant.  

 

1.4 Metode og kilder 

De beskrivende dele af projektet vedrørende CSR og ledelseskontrol baseres hovedsagligt på bøger 

og artikler (primære kilder) samt i mindre grad på artikler fra internettet af pålidelige kilder 

(sekundære kilder).  

Da der findes en ekstensiv litteratur inden for netop ledelseskontrol, vil dette projekt primært begrænse 

sig til de vinkler af begrebet, som K. A. Merchant et al. (2012) berører i værket, ”Management Control 

Systems – Performance Measurement, Evaluation and Incentives – Third Edition”. Valget af netop 

dette værk skyldes, at disse forfattere dækker et bredt spektrum af kontrolobjekter.
8
 Derudover er jeg 

af den opfattelse, at organisationer er en form for sociale konstruktioner, hvori mennesker udgør en 

meget væsentlig bestanddel – og kontrol af menneskes adfærd er netop omdrejningspunkt for K. A. 

Merchant et al. (2012). Den valgte teori af K. A. Merchant et al. (2012) vil dog blive sat ind i en 

begrebsramme udviklet af C. Emmanuel et. al. (1992), som gør den valgte teori mere overskuelig.  

Analysen tager som nævnt afsæt i ”The Corporate Sustainability Model”, idet modellens formål netop 

er at hjælpe ledere med at måle og styre CSR-performance (M. J. Epstein og A. R. Buhovac 2014a, 

18) – og dermed hjælpe ledere med at få implementeret CSR-strategien med succes. Modellen er 

derudover fra en nyere bog og forventes dermed opdateret med den seneste forskning inden for 

området. 

                                                      
7
 Øvrige konkurrenter er f.eks. franske Sanofi og engelske GlaxoSmithKline. 

8
 Eksempelvis kunne dette projekt have fokuseret på en næsten lignende metode, som findes i ”Fundamentals of 

Management Controls” (O. Saulpic et al. 2011), men i dette værk er kontrolobjektet vedr. personale ikke nævnt – 

et objekt som K. A. Merchant et al. (2012) til gengæld inkluderer i sin metode.  
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Input til analysen af Novo Nordisk består hovedsageligt af selskabets integrerede årsrapport for 2015. 

Analysen af Eli Lilly tager primært udgangspunkt i virksomhedens seneste CSR-rapportering samt 

tilsvarende årsrapport for 2014, idet selskabet endnu ikke har offentliggjort CSR-resultater for 2015. 

Som sekundære kilder vil uddrag fra virksomhedernes hjemmesider, relevant faglitteratur samt artikler 

og databaser fra internettet blive anvendt i den udstrækning, at de findes troværdige.   

Da ledelseskontrol ofte opleves bedst ”indefra” en virksomhed – f.eks. vha. ansættelse i virksomheden 

eller via dybdegående interviews med nøglepersoner – er det en udfordring at vælge skriftligt 

materiale, som er tilgængeligt for alle. Ikke desto mindre er det dog dette materiale, som er 

lettilgængeligt for f.eks. aktionærer og andre aktører, som interesserer sig for virksomhedens CSR-

strategi og drager beslutning om at agere med virksomheden.   

Som det bemærkes af ovenstående, er projektets videnskabsteoretiske standpunkt deduktiv, idet der 

anvendes allerede udarbejdet teori til belysning af projektets hovedproblem.
9
 

Derudover bemærkes det, at validiteten af data til analysen kunne højnes, såfremt der blev anvendt 

endnu flere kilder end primært årsrapporter og CSR-rapport.
10

 Eksempelvis kunne der være foretaget 

personlige interviews med nøglepersoner i de to selskaber eller være søgt efter allerede foretagne 

interviews på internettet. Hvis den personlige interview-metode var blevet anvendt, ville dette bl.a. 

have kunnet sikre, at begge selskaber blev spurgt om det samme. Hvad det enkelte selskab vælger at 

lægge vægt på i årsrapport og/eller CSR-rapport, kan variere alt efter, hvilket offentligt image, 

virksomheden ønsker at projicere. Derudover ville metoden måske kunne gøre det muligt, at få indsigt 

i ledelseskontrolomkostningerne, som ikke fremgår af de udvalgte primære kilder. Udsendelse af 

spørgeskema til selskabernes stakeholders og hermed undersøgelse af deres CSR-preferencer ville 

kunne højne validiteten i afsnittet om ”Stakeholder reactions”.  

Til gengæld er reliabiliteten af analysens primære kilder rimelig høj for Eli Lilly’s årsrapport og den 

finansielle del af Novo Nordisk’ integrerede årsrapport. Dette skyldes, at eksterne revisorer har 

påtegnet og dermed revideret disse data. Til gengæld er Novo Nordisk’s sociale og miljømæssige del 

ikke revideret – revisorerne har udelukkende pligt til at foretage et såkaldt ”konsistenstjek” af 

ledelsesberetning og supplerende beretninger, hvilket betyder, at der kun skal tjekkes, hvorvidt der er 

fejl eller mangler i de givne oplysninger i relation til Årsregnskabslovens krav vedrørende 

rapportering af samfundsansvar (jf. web 49). Eli Lilly’s CSR-rapport er kun til en vis grad revideret af 

eksterne parter (Bureau Veritas har verificeret data vedr. bl.a. udledning af drivhusgasser, se web 37; 

s. 10), hvilket skyldes, at der ikke er noget krav til ekstern revision af CSR-rapportering i USA. 

 

  

                                                      
9
  Se mere om definitionen på deduktion versus induktion i C. Frankfort-Nachmias et al. (1996, 9). 

10
 Se mere om definitionen på validitet versus reliabilitet i I. Andersen (2008, 83). 
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1.5 Projektets disposition 

Jf. figur 1.4.1 er dette projekt opbygget efter den ”klassiske” rapport-model, som består af indledning, 

en beskrivende del, en analyserende del og til sidst en konklusion samt en perspektivering. 

 

Figur 1.4.1 – Grafisk fremstilling af projektets disposition 

 

 

 

 

 

 

Alle kapitler i projektet afrundes med en opsummering af kapitlets hovedpunkter samt en kort 

kommentar vedrørende det efterfølgende kapitel, som understreger kronologien i projektets 

disposition. Undtagelser fra dette er kapitel 1, kapitel 5 (afsluttes med en sammenligning af de to 

selskaber), kapitel 6 samt kapitel 7. 

I kapitel 2 beskrives først, hvad CSR er – herunder indledes med et blik på, hvordan begrebet har 

udviklet sig historisk set. I forlængelse heraf gives en så generel definition som muligt af, hvad CSR-

begrebet dækker over. Dernæst undersøges, hvordan et par af de internationale retningsliner definerer 

CSR, og endelig undersøges, hvad rationalet bag CSR er. 

Herefter beskrives i kapitel 3, hvad ledelseskontrol er – herunder indledes ligeledes med en kort 

gennemgang af, hvordan begrebet har udviklet sig gennem tiden. Dernæst gives et bud på, hvordan 

ledelseskontrol kan defineres, og hvorfor det er væsentligt at udøve. Ydermere forklares, hvilke 

specielle udfordringer ledelseskontrollen i forbindelse med netop CSR står over for i forhold til 

”andre” strategier. 

I kapitel 4 beskrives ”The Corporate Sustainability Model”, som danner ramme om den 

efterfølgende analyse. Beskrivelsen af modellen indbefatter, hvordan modellen har udviklet sig, hvad 

rationalet bag modellen er, hvordan modellen fungerer og er opbygget, og hvor i modellen, at 

ledelseskontrol kommer i spil.   

I kapitel 5 analyseres Novo Nordisk’ og Eli Lilly’s ledelseskontrol på koncernniveau i forbindelse 

med deres CSR-strategi, som anvendes i år 2015 (Novo Nordisk) og i år 2014 (Eli Lilly).  

Dog indledes analysen af hvert selskab med en introduktion til selskabet, hvilket dækker over det 

enkelte selskabs historiske udvikling, hovedprodukter, kunder, beliggenhed, ejerforhold samt udvalgte 

regnskabstal for de seneste 3 år. Derudover vil selskabernes mission, vision og strategi blive klarlagt. 

Kilde:  Egen fremstilling. 

Anm.:  Pilenes længde er ikke retningsvisende for kapitlernes sideantal. Tal i parentes angiver kapitel-nummer. 
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Efter introduktionen vil delspørgsmålene angivet i afsnit 1.2 blive analyseret: 

I afsnittet om ”broader environment” bliver der primært set på ”hard laws” og ”soft laws” vedr. CSR 

(som et samlet begreb) i det land, hvor selskabet er registreret.
 11

 I afsnittet ”internal context” vil den 

horisontale, vertikale samt rumlige struktur blive berørt – og derudover vil Scheins kulturmodel (E. H. 

Schein 2010) blive anvendt til beskrivelse af det enkelte selskabets kultur. I ”business context” vil de 

kunder og konkurrenter, som findes i branchen, samt insulin-produkternes karakteristika blive belyst 

(der ses en parallel til Porter’s Five Forces). Da der er sammenfald i branchen mellem de to selskaber, 

vil analysen af branchen primært foregå i afsnittet for Novo Nordisk. Selskabernes krav til 

medarbejder-egenskaber analyseres i afsnittet, ”human and financial ressources” – i samme afsnit 

analyseres også sammensætningen af selskabets passiver, og hvad disse passiver finansierer. 

I afsnittet, ”leadership”, vil fokus være på CEO’en og dennes anvendelse af ”tone at the top”. 

Herefter vil afsnittet, ”sustainability strategy, structure, systems, programs and actions”, fokusere 

på de interne systemer i relation til ledelseskontrol, som selskaberne har. 

Det efterfølgende afsnit, ”sustainability performance”, afdækker, hvorvidt selskabet fokuserer på 

alle 3 CSR-områder (økonomisk, socialt og miljømæssigt), targets i forbindelse med hvert område og 

hvorvidt targets er nået – sidstnævnte kan give en indikation af, hvorvidt den tidligere ledelseskontrol 

har kunnet implementere CSR. I afsnittet om ”stakeholder reactions” kortlægges stakeholderne i en 

matrice, som kategoriserer stakeholderne efter forventet finansiel effekt på selskabet og forventet 

væsentlighed af høj CSR-performance for den enkelte stakeholder. Da Novo Nordisk og Eli Lilly stor 

set har samme typer stakeholders, vil forklaring af de sammenfaldende elementer primært foregå i 

afsnittet om Novo Nordisk.  

I det næstsidste afsnit i analysen – ”long-term corporate financial performance” – kommenteres på 

aktiekursens udvikling, idet denne er en grov indikator for investorernes tiltro til et selskabs 

ledelseskontrol. 

Endelig afsluttes kapitel 5 med en sammenligning af de to selskaber på baggrund af indholdet i de 

enkelte analyserede afsnit – der lægges vægt på de fundne forskelle. Derudover gives der et bud på, 

hvilke forskelle som gør Novo Nordisk’ ledelseskontrol efterlignelsesværdig. 

 

Til sidst i projektet vil konklusionen (kapitel 6) samle op på alle svarene på problemformuleringens 

delspørgsmål og dermed komme med en samlet konklusion til hovedproblemet med reference til 

bevæggrunden for projektet. 

Endelig vil der blive givet en kort perspektivering af projektet i kapitel 7. 

                                                      
11

 ”Hard law” = juridisk bindende lov. ”Soft law” = anbefalinger/vejledninger, som ikke er juridisk bindende.  
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2. Hvad er CSR? 

2.1 Den historiske udvikling 

A. B. Carroll (1999), som er én af de kendte teoretikere inden for netop CSR, har foretaget et studie af 

begrebets udvikling, som er værd at tage udgangspunkt i.
12

 Af dette studie fremgår det, at de moderne 

akademiske beskrivelser af begrebet primært kan dateres tilbage til 1950’erne og til økonomen, H. R. 

Bowen, som dengang var én af de første til at definere social ansvarlighed. H. R. Bowen mente, at 

social ansvarlighed ”…refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those 

decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of 

our society” (H. R. Bowen citeret af Carrol 1999, 270). H. R. Bowen’s definition er bred, men giver 

dog en indikation af, at fokus er på forretningsverdenens forpligtelser i forhold til samfundets ønsker. 

Gennem 1960’erne og 1970’erne raffineres begrebet. I 1960’erne er det K. Davis, som mener, at social 

ansvarlighed skal ses i en ledelsesmæssig kontekst samt at social ansvarlighed på langt sigt har en god 

mulighed for at kunne give økonomisk gevinst (Carroll 1999, 271). Denne definition imødegår den 

kritik, som ofte rammer CSR-begrebet, og som kan forbindes med M. Friedman’s synspunkt om, at 

CSR er ledernes ”pet social project” (J. Moon 2014, 103) – altså noget som lederne gør for deres egen 

fornøjelses skyld. M. Friedman var af den opfattelse, at virksomheder udelukkende skal fokusere på at 

maksimere overskuddet til sine ejere, herved tjenes samfundet bedst (J. Moon 2014, 102-103). I 1979 

var A. B. Carroll selv med til at gøre Bowen’s ret brede definition smallere ved at notere, at: ”The 

social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary 

expectations that society has of organizations at a given point in time” (Carroll 1999, 283). A. B. 

Carroll’s definition indsnævrer dermed forretningsverdenens ansvar. Denne definition bliver senere 

transformeret til en figur – nemlig til Carroll’s velkendte CSR-pyramide (se bilag 2). 

I 1980’erne og 1990’erne var der ifølge Carroll (1999, 291) mindre fokus på definitioner af CSR – til 

gengæld dukker der i 1990’erne en masse nye og konvergerende begreber op, så som eksempelvis 

Stakeholder Theory
13

 og Corporate Social Performance
14

. 

Ud fra Carroll’s omfattende litteraturgennemgang (Carroll, 1999) kan det konkluderes, at der gennem 

en lang periode fra omkring 1950’erne indtil tærsklen til det nye årtusinde har været gjort flere forsøg 

på at definere begrebet, men at der ikke kan angives en enkelt og dækkende betegnelse. Denne 

konklusion er der flere teoretikere – selv i det nye årtusinde – som støtter (se f.eks. Crane et al. (2008, 

6), J. Moon (2014, 9) og L. Hack et al. (2014, 52)).  

                                                      
12

 Studiet tager afsæt i amerikansk litteratur, men som Carroll (1999, 268) selv bemærker, er det i USA, at 

størstedelen af den formelle litteratur inden for CSR-begrebsafklaringen forefindes.  
13

 Stakeholder Theory dækker over, at organisationens fokus både er på de interne og de eksterne interessenter. 

Derudover anses organisationens etiske principper, som et resultat af kommunikation mellem organisationen og 

dennes interessenter (K. Buhmann et al. 2005, 31) 
14

 Corporate Social Performance (forkortet ”CSP”) fokuserer på målingen af udfaldet af CSR-initiativerne. 
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2.2 Definition af begrebet 

Trods det forrige afsnits dystre udsigter, skal der i dette afsnit alligevel gøres et forsøg på at definere 

CSR-begrebet generelt set ud fra nogle af de seneste udgivelser inden for området, da en definition af 

begrebet er af væsentlig betydning for projektet.
15

  

 

Som indledningsvist nævnt er CSR en forkortelse for ”Corporate Social Responsibility”, hvilket kan 

oversættes til ”virksomhedens sociale ansvar” (web 3). Det skal bemærkes, at f.eks. offentlige 

instanser og NGO’er også kan arbejde med CSR, selvom oversættelsen lægger vægt på 

virksomhedsaspektet (J. Moon 2014, 7).  

J. Moon (2014, 6-8) forsøger at beskrive CSR-begrebet så generelt som muligt ved at se på 

betydningen bag hvert enkelt bogstav: 

 

Corporate:  Vedrører organisationers politikker, praksis og effekt. 

Social:  Vedrører hvad ansvaret dækker over. 

Responsibility:  Signalerer en antagelse om en pligt til at være ansvarlig.  

 

Dykkes der dybere ned i C’et i CSR-begrebet ses, at der her er tale om organisationens ”indre” i form 

af organisationens politikker og praksisser samt de eksterne påvirkninger, som organisationen skaber 

for sine omgivelser. 

A. Aagaard (2012, 90) bemærker, at CSR både kan være en politik, hvor ledelsen opridser, hvordan 

virksomheden forholder sig til CSR (f.eks. i et ”code of conduct”-dokument). Derudover kan begrebet 

ligeledes dække over, hvordan virksomheden vil efterleve sin politik, og dermed kan CSR således 

også anses som en strategi. 

P. Kotler og N. Lee (2005, 9) nævner direkte, at de kan se en tendens til, at CSR nu anses, som en 

strategi, der understøtter virksomhedens øvrige mål som eksempelvis at øge markedsandele. 

De effekter, som organisationen har på omverdenen, kan bedst beskrives ved at tage udgangspunkt i 

en værdikæde, der netop dækker over alle de aktiviteter, som organisationen foretager sig (M. E. 

Porter et al. 2006, 84). Effekterne kan altså findes i alle afdelinger i en organisation, idet værdikæden 

netop dækker over hele dette spektrum. 

                                                      
15

 J. Moon (2014, 4-5) bemærker, at definitionen af CSR-begrebet kan variere alt efter, hvilken kontekst, det 

stilles i. F.eks. kan definitionen variere alt efter, hvilket land eller industrisektorsektor, som begrebet anvendes i. 

I afsnit 2.2 vil denne kontekstafhængighed så vidt muligt forsøges undgået. 
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PLANET
(miljø)

PEOPLE
(social)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

CORPORATE 
SUSTAINABILITY (CS)

PROFIT
(økonomi)

I S’et findes svaret på, hvad organisationens ansvar dækker over. Ses der helt nøgternt på ordet 

”social”, dækker det over noget ”som vedrører samfundet og samfundsforhold; som tager hensyn til 

andre; som vedrører forsorg i samfundet” (web 4). Samfundsvinklen går igen hos J. Moon (2014, 3), 

som skriver, at kernen i CSR omfatter ”the ways in which companies manage their relations with 

society”. De “relations” eller forhold, som organisationen har med samfundet, indkredser bl.a. A. 

Aagaard (2012, 17) overordnet til økonomi, miljø og mennesker. I. Montiel (2008, 257) pointerer, at 

netop denne 3-delte vinkel antages af mange videnskabsfolk inden for CSR-feltet. En god figur at 

inddrage i denne forbindelse er nedenstående figur 2.2.1, idet figuren understreger CSR-begrebets 

emne-scope. Derudover viser figuren også, at CSR er fundamentet for bæredygtighed (alias 

”Corporate Sustainability”), hvilket er essentielt at vide, idet begreberne ”CSR” og ”bæredygtighed” 

ofte anvendes i flæng.
16

 

  

 Figur 2.2.1 – Emner i relation til Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

De tre emner i bunden af figur 2.2.1 spænder vidt. Økonomi dækker over eksempelvis: Priser, 

værdiskabelse for aktionærer, bestikkelse og forhold til investorer (heri ligger både et mikro- og 

makroøkonomisk aspekt samt et virksomhedsøkonomisk med fokus på den enkelte virksomheds 

økonomi som en brik i samfundsøkonomien). Eksempler på miljø er forbrug af naturens ressourcer og 

forurening. Eksempler på det menneskelige/sociale aspekt kunne være kultur på arbejdspladsen og 

etiske emner som børnearbejde.  

                                                      
16

 M. Marrewijk (2003, 101) kommenterer også figurens forhold mellem CS og CSR – han skriver, at CS er det 

ultimative mål, som imødeser nuværende behov uden at gå på kompromis med at fremtidige generationer skal 

have mulighed for at få opfyldt deres behov. 

Kilde:  A. Aagaard (2012, 17). 

Anm.:  3-delingen ”profit-planet-people” kendes også under betegnelsen ”Tripple Bottom Line” (se f.eks. A. M.  

 Brockett et al. 2012, xiii). 
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Det kan være svært at isolere enkelte emner til hver kasse i figur 2.2.1, så der kan naturligvis findes 

overlap mellem emnerne. 

 

Det sidste bogstav i CSR-begrebet – nemlig R’et – beskæftiger sig med graden af ansvar, som 

organisationen har. Carroll’s CSR-pyramide er i denne forbindelse værd at nævne (se bilag 2), idet 

ansvaret her gradbøjes fra de to yderpunkter, som findes – nemlig fra krav/pligt til ønskværdig 

tilstand/frivillighed. M. Marrewijk et al. (2003, 115-116), som beskriver CSR-begrebet generelt ud fra 

et værdi-system (alias menneskers måde at tænke på), indikerer at ansvaret – alt efter kontekst – kan 

findes lige fra overholdelse af lovgivning (= pligt), til ytrede ønsker fra interessenter (= mellem pligt 

og frivillighed), til en holistisk vinkel, hvor CSR er en naturlig del af organisationens virke (= 

naturlighed/frivillighed).   

A. Aagaard (2012, 40) mener, at CSR er ”…ved at blive et krav fra omgivelserne til virksomhedens 

måde at drive forretning på i dag og under alle omstændigheder er noget , som virksomheder bør 

forholde sig til”. Af denne beskrivelse ligger, hvad S. Vallentin (2011, 10) også mere præcist kalder 

for ”frivillig tvang”.   

 

2.3 Internationale retningslinjer 

Det er værd at nævne et par eksempler på CSR-definitioner, som organisationer på tværs af 

landegrænser og sektorer er kendt for, idet disse organisationer er kontekstuafhængige og dermed er 

deres bud på en definition ligeledes af generel karakter.  

Forenede Nationer (forkortes FN) er én af de vel nok mest kendte organisationer i relation til CSR-

begrebet, idet denne organisation omkring årtusindskiftet introducerede UN Global Compact 

(forkortes UNGC). Men allerede i 1987 kom FN med sin definition af ”sustainability”, som er med til 

indramme CSR-begrebet: ”Development which meets the needs of current generations without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (web 5). Ifølge FN lægger 

konceptet vægt på økonomisk og social udvikling især for mennesker med en lav levestandard, og 

samtidig understreges vigtigheden af beskyttelse af miljøet (web 5). FN’s syn på CSR kommer 

ligeledes til udtryk i de guidelines, som er frivillige at følge, og som kendes under navnet UNGC – de 

dækker over 10 principper (se bilag 5) og følgende 4 emner: Menneskerettigheder, ansattes 

rettigheder, miljøforhold og anti-korruption. 

Endnu en international organisation, som har fokus på CSR, er Organisation for Economic 

Cooperation and Development (forkortes OECD), som på sin hjemmeside (se web 7) eksplicit 

definerer ”corporate responsibility”. OECD bemærker nemlig, at der hersker et gensidigt 

afhængighedsforhold mellem erhvervslivet og samfundet, idet erhvervslivet ikke kan have fremgang, 
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hvis det samfund, som det er en del af, ikke har det godt – og samfundets trivsel forringes til gengæld, 

når erhvervslivet mistrives/fejler (web 7). Den økonomiske, sociale og miljømæssige velfærd øges, når 

forholdet mellem erhvervslivet og samfundet går op i en højere enhed, mener OECD (jf. web 7).  

Derudover er OECD især kendt for sine ”Guidelines for Multinational Enterprises”, der er 

anbefalinger med fokus på samme 4 emner, som UNGC, men som også dækker emner som: 

Beskatning, konkurrence og forskning samt teknologi. 

International Organization for Standardization (forkortes ISO) er ligeledes en væsentlig aktør at 

nævne i relation til CSR-begrebet, idet denne uafhængige organisation har udformet en standard med 

fokus på ”social responsibility”. Standarden går også under betegnelsen ”ISO 26000” og er modsat 

mange ISO-standarder ikke noget en virksomhed certificeres til, idet der er tale om vejledning og ikke 

krav (se web 8). ISO 26000 dækker 7 hovedområder: Menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøet, 

retfærdig driftspraksis, forbrugerforhold, involvering af samfundet inkl. udvikling heraf samt 

organisationens ledelse (web 8). Ses der nærmere på disse 7 områder, berører disse ligeledes de 3 

overordnede emner, som er vist i figur 2.2.1 – nemlig økonomi, miljø og sociale forhold. 

Endelige skal Global Reporting Initiative (forkortes GRI) nævnes. Denne organisation indgår 

strategisk samarbejde bl.a. med de ovenstående 3 globale organisationer (FN, OECD og ISO) og har 

udarbejdet en standard for, hvordan organisationer kan rapportere om ”sustainability”. Også GRI 

lægger vægt på at opdele emnerne i en økonomisk, miljømæssig og social dimension (se web 9) 

 

2.4 Rationalet bag CSR 

Ligesom der findes en del forskellige vinkler på definitionen af CSR (jf. afsnit 2.1), findes der 

ligeledes en masse forskellige forklaringer på, hvorfor organisationer indleder sig på arbejdet med 

CSR. Der skal – ligesom i afsnit 2.2 – forsøges at give en så generelt dækkende beskrivelse som 

muligt. 

 

A. K. Roepstorff (2010, 135-138) kommer med 5 ret dækkende overskrifter, som danner ramme om 

nogle bud på, hvad der får organisationer til at vælge CSR til: 

- Eksterne pres og hensyn 

Det kunne f.eks. være pres fra medierne, NGO’er, kunder og aktionærer. 

Begrebet ”licence to operate”, som både kan forstås i en juridisk (alias love og regler) og i en 

social forstand (alias interessenters støtte og accept), passer især ind her. 

- Interne pres og hensyn 

Nuværende og kommende ansatte ønsker ofte ansættelse i virksomheder, som de kan 

identificere sig med (D. Vogel (2006, 56) kalder dette meget sigende for: ”You are where you 

work”). Eksempelvis vil de fleste arbejdstagere fravælge arbejdsgivere med dårlige 
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arbejdsmiljøforhold. Ledelsen ønsker naturligvis de dygtigste og mest loyale medarbejdere, 

hvilket således kan tale for at opfylde nuværende og kommende ansattes ønsker til 

eksempelvis arbejdsmiljø.  

- Virksomhedens baggrund 

Virksomhedens kultur, værdier (f.eks. i form af filantropi og etik), historie og produkter kan 

påvirke virksomheden til at vælge CSR til. Det vil eksempelvis være nærliggende for en 

virksomhed, der sælger legetøj til børn, at vælge CSR til, idet det er dobbeltmoralsk og uetisk 

at sælge genstande til børns fornøjelse, som eksempelvis er forarbejdet af små børn i ulandene. 

Der findes også virksomheder, hvor ejeren er af en ren filantropisk overbevisning – uden 

bagtanker om at skulle skabe større profit i sin egen virksomhed. Et eksempel på denne ”rene” 

næstekærlighed kunne være A. P. Møller-fonden, som bl.a. har doneret en opera – og et 

stenkast derfra også en park (Amaliehaven) – til den danske stat. 

- Understøtte og forandre en virksomhed 

CSR kan blive anvendt som et ledelsesværktøj, således at ledelsen ved aktivt at vælge CSR til 

kan opnå andre strategiske mål, som eksempelvis færre sygedage, bedre tilknytning af 

medarbejderne til virksomheden etc.    

- Forbedring af forretnings- og investeringsmuligheder 

CSR kan aktivt vælges af ledelsen med det formål at tiltrække eller fastholde kunder eller 

investorer. 

Ifølge P. Kotler og N. Lee (2005, 10-11) kan CSR være med til at styrke virksomhedens 

brand, hvilket både kan påvirke kunde- og investorbasen.   

CSR kan også anses som en risiko-faktor for investorer (jf. A.-L. T. Schur et al. 2011, 45) – en 

faktor, som investorer bør tage højde for ved udvælgelse af deres investeringsportefølje. D. 

Vogel (2006, 60) har fundet empiriske beviser for, at tæt på 80% af alle investorer slet ikke vil 

investere i en virksomhed, som kendetegnes ved en negativ social praksis. Det kan 

eksempelvis have katastrofale finansielle konsekvenser, hvis det viser sig, at en virksomhed 

ikke har sikkerheden i orden for sine ansatte, idet omsætningen herved kan falde, 

medarbejdere flygter og omkostninger til juridisk assistance eskalerer – dvs. virksomhedens 

profitabilitet påvirkes. 

Under dette punkt bør omkostningsreduktioner ligeledes nævnes, idet CSR kan hjælpe med til 

at omkostninger reduceres vha. efficient udnyttelse af ressourcer, procesforbedringer og 

reduktion i størrelsen og antallet af bøder (jf. M. J. Epstein og A. R. Buhovac 2014a, 4). 

CSR kan med andre ord anses som et konkurrence-parameter.  
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Som det ses af ovenstående 5 punkter kan rationalet både bunde i rent økonomiske hensyn, men også i 

filantropi uden økonomiske ”bagtanker”. 

Der findes naturligvis også kritiske røster, som bl.a. hævder, at det udelukkende er det enkelte lands 

regering, som skal tage sig af de sociale anliggender (J. Moon 2014, 110), og at virksomheder kun skal 

fokusere på at skabe profit, ligesom M. Friedman hævdede (se afsnit 2.1). 

 

2.5 Opsummering 

CSR-begrebet kan dateres tilbage til 1950’erne til H. R. Bowen’s definition af social ansvarlighed. Op 

gennem tiden har flere teoretikere givet deres bud på, hvordan begrebet skal tolkes, men ved 

årtusindskiftet findes stadig en del forskellige vinkler.  

Der blev i afsnit 2.2 givet en så generel definition som muligt af CSR (alias ”virksomhedens sociale 

ansvar”) ud fra nyere litteratur. CSR er således en form for frivillig tvang for organisationer, som kan 

påvirke samfundet fra alle værdikædens dele. Der ses en tendens til, at organisationerne arbejder med 

CSR på et strategisk niveau. Emnerne, der behandles, kan overordnet inddeles i et økonomisk, 

miljømæssigt og socialt aspekt. 

Store internationale organisationer som FN, OECD, ISO og GRI, lægger sig ligeledes op af dette 3-

delte fokus på CSR. 

Argumentet for at vælge CSR til kan inddeles i 5 hovedemner, som dækker over eksterne samt interne 

pres og hensyn, virksomhedens baggrund, forbedring af forretnings- og investeringsmuligheder samt 

understøttelse og forandring af en virksomhed.  

I det følgende kapitel ses der nærmere på et andet begreb – nemlig ledelseskontrol. Dette begreb vil 

vise sig at være nært forbundet til CSR. 
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3. Hvad er ledelseskontrol? 

3.1 Den historiske udvikling 

Litteraturen inden for emnet, ”ledelseskontrol”, er ganske omfattende. Dette skyldes hovedsageligt, at 

der er en del forskellige syn på, hvad ledelseskontrol er. De forskellige opfattelser er udviklet op 

gennem tiden – og har hver især påvirket den måde, som ledelseskontrol i dag defineres på af 

forskellige forfattere. 

M. Porporato (2011) har udarbejdet en figur på baggrund af en ekstensiv gennemgang af litteraturen 

inden for ledelseskontrol (se bilag 4). Af bilag 4 bemærkes, at der i dag primært findes én 

fremherskende retning inden for det funktionelle paradigme – nemlig ”strategic accounting”. Denne 

retning er kendetegnet ved at have virksomhedens strategiske mål som fokus samt at have en målbar 

tilgang til strategi (et eksempel herpå er Balanced Scorecard
17

).  

Til gengæld findes der ifølge M. Porporato (2011) også en anden aktuel retning, hvor ledelseskontrol 

ikke anses som en objektiv størrelse som i det funktionelle paradigme, men snarere som et koncept, 

der er sammensat af en gruppe af retninger – denne retning kan samlet set kaldes interpretivistisk (dvs. 

denne retning er baseret på fortolkninger).
18

 

Som indledningsvist bemærket, vil dette projekt lægge vægt på en tilgang til ledelseskontrol-begrebet, 

som K. A. Merchant et al. (2012) har udviklet. Denne tilgang hører under den objektive og 

funktionalistiske retning, men er – i forhold til ”strategic accounting” – mere socialt/behavioristisk 

orienteret i sin optik samt har en mere situationsbestemt tilgang (dvs. har rødder i ”contingency”-

retningen, se bilag 4). Dette vil blive tydeligt i nedenstående definition af begrebet, ”ledelseskontrol”. 

  

3.2 Definition af begrebet 

Opdeles ordet, ”ledelseskontrol”, fås to begreber – nemlig ”ledelse” og ”kontrol”. 

Slås ordet ”management” – alias ”ledelse” – op i Oxford Dictionary of Economics (Black 2002, 283-

284) gives følgende to definitioner: 

1. “The decision-making role in organizations 

2. The people who do the managing” 

Det vil sige, at der i begrebet, ”ledelse”, både er fokus på selve rollen/opgaven og på hvem 

beslutningstagerne i organisationen er. 

                                                      
17

 Balanced Scorecard omformer en virksomheds strategiske mål til nogle tilsvarende performance-mål. Der 

arbejdes inden for 4 perspektiver, som omfatter: Kunder, interne processer, intern vækst og læring samt et 

finansielt perspektiv (se f.eks. B. Foged 2011, 188). 
18

 Der ses ikke nærmere på denne interpretivistiske vinkel i dette projekt, idet projektet naturligvis går ud fra, at 

ledelseskontrol er et objektivt element, som kan defineres.  



Ledelseskontrol i forbindelse med CSR  Maj 2016 

 19 

P. G. Aquinas (2007, 8-9) har citeret hele 20 ledelsesteoretikere i sit værk – og kommer på denne 

baggrund frem til at rollen sammenfattende kan beskrives som ”…extracting work from others in an 

integrated and co-ordinated manner for realising the specific objectives through productive use of 

material resources”. Det vil sige, at rollen primært fokuserer på, at virksomhedens mål nås via 

ekstrahering af menneskelig arbejdsindsats samt produktiv brug af materielle ressourcer. Der skimtes 

her en ”social” tilgang til definitionen af ledelses-rollen.  

I forhold til P. G. Aquinas (2007) anlægger K.A. Merchant et al. (2012) en vinkel på begrebet, 

”ledelse”, som faktisk er i tråd med den fremherskende, strategifokuserede og funktionalistiske 

opfattelse af ledelseskontrol (kaldet ”strategic accounting”, se afsnit 3.1). Sidstnævnte forfattere 

forklarer nemlig, at ”ledelse” relaterer sig til “processes of organizing resources and directing 

activities for the purpose of achieving organizational objectives” (K. A. Merchant et al. 2012, 6). 

Denne fremstilling virker mere dækkende og præcis end P.G. Aquinas’ (2007), idet den beskriver, at 

rollen fokuserer på at føre ressourcer (som både kan være mennesker, penge og genstande) og 

ligeledes aktiviteter i retning af virksomhedens fastsatte mål. K. A. Merchant (1998) har uddybet 

rollen ydermere, idet han har konstrueret en tabel, der viser, at ledelse findes i alle funktioner i en 

virksomhed samt hvilke ressourcer og processer, der ledes (se bilag 5). 

Hvem, der udfører rollen, kan udledes af K. A. Merchant et al. (2012) samt K. A. Merchant (1998) i 

samspil – ledelsen består således af: Personer i alle virksomhedens funktioner, som kan tage 

beslutninger vedr. de ressourcer og aktiviteter, der skal til, for at virksomheden når sine mål – og som 

samtidig kan deltage i processer, som fastsætter målene og strategien samt udfører kontrol.  

Skal der sættes titler på disse personer, er der tale om alle i ledelseshierarkiet lige fra mellemledere til 

direktion.
19

 

 

”Kontrol” er altså én af de processer, som ledelsen står for. Kontrol-begrebet er desværre utroligt 

diffust defineret, hvilket understreges, når ordet slås op i en betydningsordbog – her fås følgende 

definition af ordet, ”kontrol”: ”Det at kontrollere” (M. Høimark 1996, 319), hvilket igen kan slås op 

til at ”undersøge; holde øje med” (M. Høimark 1996, 319).  

A. J. Berry et al. (1995, 17) bemærker, at der hersker en stor diversitet i at teoretiseringen af ”kontrol”.  

C. Emmanuel et al. (1992, 16-21) diskuterer også begrebet, ”kontrol” – denne forfatter kan heller ikke 

finde en entydig definition, men bliver nødt til at kombinere begrebet med ”ledelse” for at inddæmme 

begrebets betydning.  

 

                                                      
19

 Aktionærernes repræsentanter i form af bestyrelsesmedlemmer udelades, idet K. A. Merchant et al. (2012, 

533) ligeledes undlader at drage disse ind i sin definition af ledelseskontrol. Bestyrelsesmedlemmer inkluderes til 

gengæld i det bredere begreb, ”Corporate Governance”, hvis indhold kan påvirke ledelseskontrollen. Dvs. 

Corporate Governance er et ”overliggende” begreb i forhold til ledelseskontrol, idet fokus er på kontrol af 

direktionens adfærd. 
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 ”Ledelseskontrol” bliver af C. Emmanuel et. al. (1992, 17-18) defineret så dækkende og konkret 

som det nu lader sig gøre – nemlig med figur 3.2.1, som viser det brede område, som ledelseskontrol 

spænder over.  

At definitionen i figur 3.2.1 er dækkende viser sig bl.a. ved, at dette projekts valgte metode let lader 

sig indpasse i figurens kontekst.  

Det er i denne forbindelse på sin plads at nævne, at K. A. Merchant et al. (2012, 6) kort og præcist 

beskriver, at ”ledelseskontrol” i deres optik inkluderer alle de elementer, som ledere anvender, for at 

sikre at medarbejdernes beslutninger og handlinger er i overensstemmelse med virksomhedens mål og 

strategier. Det er tydeligt ud fra K. A. Merchant et al.’s (2012) samlede definition af begrebet, at der er 

fokus på det menneskelige/sociale/behavioristiske aspekt, samt at forfatterne ikke lægger sig fast på et 

bestemt miks af elementer. Sidstnævnte trækker aner til ”contingency-tilgangen” som netop lægger 

vægt på, at der ikke findes en universel tilgang til ledelseskontrol (se bilag 4).  

 

 Figur 3.2.1 – Spektre af elementer i ledelseskontrol 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. figur 3.2.1 er der således 4 overordnede elementer i begrebet, ”ledelseskontrol”, som hver især kan 

gradbøjes: 

 

”Managerial output” er udfaldet, der skal planlægges og kontrolleres. Det vedrører alt fra konkrete 

elementer som f.eks. antal liter spildevand og en bestemt størrelse omsætning til abstrakte elementer 

som f.eks. medarbejdertilfredshed og bedre teamwork.  

K. A. Merchant et al. (2012) arbejder med 4 typer kontrolobjekter, som individuelt eller i kombination 

kan støtte op om, at ledelsen opnår det ønskede udfald
20

:  

- Resultat-objekt (hører primært til i den konkrete side af figur 3.2.1) 

- Handlings-objekt (hører til et sted mellem de to yderpunkter i figur 3.2.1)  

- Personale-objekt (hører til i den abstrakte side af figur 3.2.1) 

- Kulturelt objekt (hører til i den abstrakte side af figur 3.2.1) 

                                                      
20

 Der kan sagtens anvendes kontrol af et resultatobjekt på mere abstrakte udfald som eksempelvis 

medarbejdertilfredshed, såfremt der klart defineres resultatorienterede drivere som f.eks. færre sygedage.   

Kilde: C. Emmanuel et al. (1992, 17) 
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”Information” bruges til at måle, hvor succesfuldt det planlagte output nås. Der er her tale om 

performancemåling. Definitionen af ”information” rangerer fra objektive og ofte tal-baserede data 

(f.eks. udledning af 10 % mindre spildevand end planlagt) til subjektive og ofte sprogbaserede data 

(f.eks. medarbejderne arbejder bedre sammen i teams).  

K. A. Merchant et al. (2012, 513) lægger primært vægt på den objektive performancemåling i deres 

teori, men anerkender, at der kan være behov for subjektive evalueringer, som kan korrigere for de 

brister, som den objektive måling kan udvise.
21

 

”Philosophy”, der er det grundsyn, som kontrolprocessen er underlagt, kan på den ene side være 

direkte i form af ordrer fra lederen (f.eks. via nedfældede regler) – og på den anden side, kan det være 

råd/assistance, som medarbejderne ved, at de kan få fra lederen, så de kan nå deres aftalte mål.  

De 4 kontrolobjekter, som K. A. Merchant et al. (2012) fokuserer på, kan sættes ind i denne ramme på 

følgende måde: 

- Resultat-objekt 

Kontrol af et resultat-objekt gør medarbejdere bevidste om konsekvenserne ved deres 

handlinger (der gives gevinster/straf, når resultat nås/ikke nås), men ledelsen dikterer ikke, 

hvordan medarbejderne skal agere – dvs. denne type kontrol nærmer sig altså rådgivning. 

- Handlings-objekt 

K. A. Merchant et al. (2012, 30) skriver tydeligt, hvor på skalaen i figur 3.2.1, at kontrol af 

handlings-objekter befinder sig, idet ”action controls are the most direct form of management 

control”. Dette skyldes, at K.A. Merchant et al. (2012) netop definerer ledelseskontrol, som 

værende kontrol af handlinger. 

- Personale-objekt 

Udvælgelse og placering af medarbejdere, oplæring/uddannelse samt fastsættelse af 

stillingsindhold og fremskaffelse af nødvendige ressourcer for at kunne udføre arbejdet er 

eksempler på tiltag, som ledelsen kan anvende for at udføre kontrol med dette objekt.  

Ud fra ovenstående eksempler kan det udledes, at filosofien bag dette kontrolobjekt ligger et 

sted mellem de to yderpunkter – men med en smule mere vægt mod den mere åbne 

”advise/assist” filosofi.  

- Kulturelt objekt 

Kontrol af et kulturelt objekt skal gerne munde ud i en gensidig monitorering blandt 

medarbejderne og kan f.eks. foretages både med nedskrevne ”codes of conduct” eller med 

lederne, der agerer rollemodeller – dvs. denne type kontrol findes i begge yderpunkter i figur 

3.2.1.  

                                                      
21

 Eksempelvis kan en medarbejder være uheldig – og dermed ikke selv være skyld i et dårligt objektivt resultat. 

Lederen kan derfor inddrage sin subjektive viden om eksempelvis medarbejderens loyalitet og ihærdighed, så 

medarbejderens performance ikke vurderes nær så ringe.  
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”System” dækker over informationsstrømmens retning.
22

 På den ene side kan der være tale om 

information til ledelsen efter, at handlingerne er udført (dvs. et retrospektivt syn i form af feedback – 

f.eks. vha. overvågning) eller information, som gives forud for kommende handlinger, så de ansatte 

kan beslutte, hvorvidt de har behov for assistance/hjælp til at opnå fremtidige mål (dvs. et proaktivt 

syn i form af feedforward). 

I relation til de 4 typer objekter, som K. A. Merchant et al. (2012) arbejder med, kan følgende 

paralleller drages: 

- Resultat-objekt 

Kontrol af dette objekt kan både have fokus på feedback i form af selve performance-

målingens resultater og have fokus på feedforward. Sidstnævnte i form af medarbejdernes 

viden om, hvad der forventes af resultater fra ledelses side.  

- Handlings-objekt 

Her er det kun én type kontrol - nemlig den underopdeling af ”action accountability”, som 

kaldes ”detection”
23

 – som kan siges, at have fokus på feedback. Alle de øvrige tre
24

 typer 

kontrol med fokus på handlinger hører under feedforward, og det samme gør den præventive 

underopdeling af ”action accountability”.
25

 

- Personale-objekt og kulturelt objekt  

Disse to objekter kan bedst beskrives, som en form for feedforward, idet eksempelvis 

udvælgelse af bestemt uddannelse til de ansatte eller udgivelse af eksempelvis et ”code-of-

conduct”-dokument indikerer, hvilken retning ledelsen ønsker, at de ansatte skal bevæge sig i.   

 

Det skal ydermere pointeres, at figur 3.2.1 ligeledes giver en indikation af, at der ikke findes en enkelt 

”korrekt” form for ledelseskontrol, idet en virksomheds ledelseskontrol kan befinde sig hvor som helst 

inden for de 4 spektre – V. A. Bradley (1957) citerer Dr. Alex W. Rathe (sidstnævnte er en amerikansk 

teoretiker inden for ledelseskontrol): 

”Som ethvert andet begreb er ledelseskontrol en abstraktion. Kun efter speciel tillempning vil det 

passe effektivt til hvert enkelt sæt forudsætninger. Kontrolteknikken må ”skræddersys”, hvis den skal 

være af størst mulig værdi i hvert enkelt tilfælde” (V. A. Bradley 1957, 165). 

 

                                                      
22

 K. A. Merchant et al. (2012, 6) anvender ordet ”system” på en anden måde end C. Emmanuel et al. (1992), 

nemlig som et begreb, der dækker over forskellige redskaber og tiltag, som ledelsen kan anvende for at styre 

medarbejdernes beslutninger og handlinger i retning af organisationens mål. 
23

 ”Detection” = opdagelse. Hermed menes, at medarbejdernes allerede foretagne handlinger opdages vha. f.eks. 

interne audits, afstemninger, evalueringer af kolleger (se mere herom i K. A. Merchant et al. 2012, 85). 
24

 De øvrige typer er (K. A. Merchant et al. 2012, 81-84): ”Behavioral constaints” (i form af enten administrative 

eller fysiske begrænsninger af handlinger), ”preaction reviews” (dvs. forudgående accept af handlinger), 

”redundancy” (dvs. tilførelse af flere medarbejdere eller udstyr som gør medarbejderne overflødige). 
25

 Den præventive underopdeling af ”action accountability” kan eksempelvis være politikker, som 

medarbejderne kender til, og som er forbundet med en straf/gevinst, hvis de ikke overholdes/hvis de overholdes. 
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Sammenfattende kan ledelseskontrol altså beskrives i en social/behavioristisk og 

situationsbestemt/”contingency” optik som alle de elementer, som ledere anvender for at sikre, at 

medarbejdernes beslutninger og handlinger er i overensstemmelse med virksomhedens mål og 

strategier.  

Der er 4 væsentlige begreber, som bredt definerer ledelseskontrol – nemlig ”managerial output” (hvor 

4 kontrolobjekter kan støtte op omkring opnåelse af output’et), performancemåling, kontrol-filosofi 

samt et system, som definerer informationsflow’ets retning. 

Lederne, som arbejder med disse begreber og dermed udfører kontrollen, er personer i alle 

virksomhedens funktioner, som kan tage beslutninger vedr. de ressourcer og aktiviteter, der skal til, for 

at virksomheden når sine mål, som kan deltage i processer, som fastsætter målene og strategien – og 

som er placeret i ledelseshierarkiet op til og med direktionsniveau. 

 

3.3 Rationalet bag begrebet 

”Management control is a critical function in organizations”, skriver K. A. Merchant et al. (2012, 3). 

Dette kan underbygges med, at mislykket ledelseskontrol
26

 kan medføre store finansielle tab, 

gevaldige ridser i virksomhedens omdømme og i sidste ende til virksomhedens opløsning. 

Ledelseskontrol kan nemlig – ifølge A. J. Berry et al. (1995, 18) – være med til at dæmme op for 

bevidste uregelmæssigheder (f.eks. bedrageri og bestikkelse) og ubevidste uregelmæssigheder (f.eks. 

fejl og sjusk), hvilket ifølge K. A. Merchant et al. (2012) skyldes, at de ansatte, der ledes, mangler 

kendskab til virksomhedens mål, har motivationsproblemer og/eller oplever personlige begrænsninger. 

R. N. Anthony og V. Govindarajan (2007, 1) anlægger en lidt anden vinkel – disse forfattere lægger 

primær vægt på, at: ”Management control is a must in any organisation that practices 

decentralisation”. Det vil sige, at ledelseskontrol anses som væsentligt i eksempelvis koncerner med 

flere business units, som har fået delegeret ansvar ud fra den centrale ledelse.   

M. J. Epstein et al. (2006, XV) tilføjer, at: ”Performance measurement and management control are 

critical components in improving organizations.” Det vil sige, at ledelseskontrol også kan være et 

konkurrenceparameter, som er med til at udvikle virksomheden – og som har et fremadskuende fokus. 

 

Det rent merkantile og banale argument for ledelseskontrol vil dermed være, at ledelseskontrol kun 

udøves for at maksimere virksomhedens profit. 

Dog kan der også findes argumenter, som ikke bunder i profitmaksimering. Skeles der dermed til 

afsnit 3.2 og til definitionen af ”ledelse”, bliver det tydeligt, at ledelsens rolle er at nå organisationens 

mål i bredeste forstand. Det vil sige, at mål både kan dække over profit, men også eksempelvis 

                                                      
26

 Herved menes, at ledelseskontrollen ikke har kunnet dirigere medarbejdernes adfærd mod organisationens 

mål. 
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filantropiske mål som reduktion af fattigdom, der ikke nødvendigvis vil maksimere en virksomheds 

profit (se bare på non-profit-organisationer som eksempelvis Dansk Røde Kors).  

K.A. Merchant et al. (2012, 6) beskriver dette mere præcist, idet disse forfattere forklarer, at fordelen 

ved ledelseskontrol er øget sandsynlighed for at organisationens mål nås. Zoomes der endnu mere ind 

på dette statement og holdes det for øje, at strategi er med til at operationalisere vejen til målet, vil det 

sige, at fokus for ledelseskontrol også er på at få implementeret strategien mod målet. 

Det er dog væsentligt at nævnte, at behovet for ledelseskontrol kan være lille – og dermed kan 

rationalet for ledelseskontrol ligge på et meget lille sted – i situationer hvor: Den kontrolkrævende 

aktivitet/enhed afhændes, der indføres mere automatisering, beslutninger centraliseres og/eller risici 

ved manglende ledelseskontrol deles i f.eks. et joint venture (jf. K. A. Merchant et al. 2012, 13-16). 

Derudover kan ledelseskontrollen naturligvis også give sig udslag i forøgede omkostninger til 

eksempelvis monitorering af de ansattes adfærd, hvilket skal afvejes i forhold til de fordele, der kan 

opstå ved anvendelse af ledelseskontrollen. 

 

3.4 Ledelseskontrol og CSR versus andre strategier 

Fra kapitel 2 blev det klart, at CSR anses som en strategi – og i dette kapitel blev det klart, at 

ledelseskontrol er med til at sikre, at en organisation når sine mål og dermed følger sin strategi hen 

mod målene. Der ses således tydeligt en sammenhæng mellem de to begreber – ”CSR” og 

”ledelseskontrol” – idet sidstnævnte er med til at få implementeret CSR. 

  

Det specielle ved ledelseskontrol i forbindelse med netop CSR indfanger J. Moon (2014, 42) ret 

overordnet i sin kommentar: ”Integration of CSR remains one of the major challanges for even the 

most well-intentioned company”. Det kan herudfra deduceres, at ledelseskontrol åbenbart ikke lader til 

at være en let disciplin i forhold til CSR. Dette bakker J. Moon (2014, 43) op med at notere, at 

performance-måling er svært, idet der ofte er adskillige faktorer, som påvirker de enkelte mål inden 

for det sociale, miljømæssige og økonomiske område. Det kan med andre ord være svært at isolere 

effekten af de enkelte initiativer. Eksempelvis kan en virksomhed have et ønske om at reducere 

arbejdsløsheden i et bestemt geografisk område. Målingen af arbejdsløshed kan både påvirkes af den 

enkelte virksomheds initiativer, men også af erhvervslivets initiativer generelt set, af regeringens 

initiativer og af de arbejdsløse personers egne tiltag.  

M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 6) kan understøtte J. Moon’s (2014) syn, idet førstnævnte 

forfattere mener, at strategier, som kun har finansielle endemål (f.eks. et bestemt EBIT-niveau), er 

lettere at måle performance på end strategier, som derudover også har mål inden for det sociale, 

miljømæssige og økonomiske område. Dette skyldes bl.a., at de sociale, miljømæssige og økonomiske 

mål er ”usikre” (alias svære at isolere til virksomhedens egne initiativer), ligesom J. Moon (2014) 
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indikerer.
27

 Derudover tilføjer M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 6), at de sociale, miljømæssige 

og økonomiske mål ligeledes er langsigtede af karakter – dvs. der er en ”lagging” effekt fra initiativet 

igangsættes til initiativets performance kan måles.  

Anvendes terminologien fra figur 3.2.1 findes udfordringerne for CSR-strategier altså i elementet, 

”information”, idet de fleste CSR-initiativers performance er svær at isolere og dermed måle. Også i 

elementet, ”system”, kan der findes udfordringer, idet en lavere feedback-hastighed ofte ses ved de 

sociale, miljømæssige og økonomiske mål i forhold til finansielle mål. 

 

J. Lægaard og M. Vest (2010, 422) har skabt en interessant matrice, som bl.a. kan være med til at 

sætte CSR i perspektiv i forhold til ”andre strategier” - se nedenstående figur 3.4.1. 

 

Figur 3.4.1 – Sammenhæng mellem strategiindhold og implementering 

 

 

   

 

 

 

 

 

Såfremt CSR defineres i den høje ende af den vertikale akse – og altså som merværdiskabende og 

konkurrenceevnestyrkende – samt kædes sammen med en lav implementeringseffekt f.eks. pga. 

vanskeligheder med at måle performance, vil CSR blive kategoriseret i ”problem”-boksen (alias 

øverste højre kvadrant). 

    

  

                                                      
27

 Se afsnit 4.2 for en væsentlig dybere gennemgang af netop M. J. Epstein og A. R. Buhovac’s (2014a) 

synspunkter. 

Kilde: J. Lægaard og M. Vest (2010, 422) 
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3.5 Opsummering 

Den historiske udvikling af begrebet, ”ledelseskontrol”, blev i dette kapitel kort berørt. Det blev heraf 

klart, at begrebet har gennemgået adskillige faser, og at den mest fremherskende retning inden for det 

funktionelle paradigme i dag er ”strategic accounting”. 

Efter en gennemgang af begrebets enkeltdele (alias hhv. ”ledelse” og ”kontrol”) blev det tydeligt, at 

begrebet bør defineres samlet. Således bliver ”ledelseskontrol” i dette projekt defineret ud fra en 

ramme bestående af 4 elementer (”managerial output”, ”information”, ”philosophy” og ”system”). 

Projektets valgte metode, som let lader sig indpasse i denne 4-delte ramme, definerer mere specifikt 

”ledelseskontrol” som alle de elementer, som ledere anvender for at sikre, at medarbejdernes 

beslutninger og handlinger er i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategier (K. A. 

Merchant et al. 2012, 6). Dvs. der kan drages paralleller til historiens sociale/behavioristiske samt 

situationsbestemte/”contingency” strømninger. 

Nok så vigtigt blev rationalet bag ledelseskontrol ligeledes berørt i dette kapitel – og der er ingen tvivl 

om, at ledelseskontrol er essentielt for enhver organisation at udøve. Kort fortalt er ”ledelseskontrol” 

nemlig med til at øge sandsynligheden for at en organisations mål nås – og dermed at strategien mod 

målet følges.  

I relation til CSR, der i kapitel 2 blev defineret som en strategi, er ”ledelseskontrol” således væsentligt, 

idet ”ledelseskontrol” altså er med til at implementere en strategi. Dog er en CSR-strategi sværere at 

implementere end ”andre strategier”, idet det ofte er svært at måle performance af virksomhedens 

tiltag inden for det sociale, miljømæssige og økonomiske aspekt (i forhold til tiltag inden for det 

finansielle område). 

I det kommende kapitel vil ”The Corporate Sustainability Model” (se bilag 1) blive grundigt 

gennemgået, idet denne er kendt for at kunne hjælpe med at implementere en CSR-strategi.  
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4. “The Corporate Sustainability Model” 

4.1 Udvikling af modellen 

Den seneste version af modellen, ”The Corporate Sustainability Model” (se bilag 1), findes i 2.-

udgaven af bogen ”Making Sustainability Work – Best Practices…” (M. J. Epstein og A. R. Buhovac 

2014a). Det er netop denne model, som dette projekts analyse er bygget op omkring.  

Udviklingen af modellen begyndte i 2001, hvor M. J. Epstein og M. -J. Roy (2001) for første gang 

introducerer modellen – dengang havde modellen endnu ikke et reelt navn og var lige knap så 

omfangsrig, som den kendes i dag.
28

 I 2006 blev modellen revideret af M. J. Epstein (2006). Denne 

version fra 2006 ligner i det store hele den nuværende udgave af modellen, dog er betegnelserne i 

input-boksene en anelse anderledes, men konvergerer tilnærmelsesvist betegnelserne i den seneste 

model.
29

 Derudover er det i den seneste model gjort mere klart, hvilke inputs der reelt påvirker 

hinanden indbyrdes.
30

 I 2008 udkommer 1. udgave af  ”Making Sustainability Work – Best 

Practices…” (Epstein, 2008), hvor modellen nu har samme betegnelser i input-boksene som i 2.-

udgaven – dog er pilene mellem input-boksene stadig de samme som i versionen fra 2006. 

”The Corporate Sustainability Model” har således udviklet sig gradvist over de seneste 15 år. 

Modellen lader dermed til at være gennemarbejdet. 

  

4.2 Rationalet bag modellen 

Forfatterne bag ”The Corporate Sustainability Model” bemærker helt specifikt, at modellen er udviklet 

for at ”guide managers in measuring and managing sustainability performance” (M. J. Epstein og A. 

R. Buhovac 2014a, 18) – dette skulle gerne i sidste ende munde ud i, at CSR-strategien bliver 

succesfuldt implementeret.  

At der i det hele taget er et behov for en model til implementering af CSR begrunder forfatterne bag 

modellen med, at ”implementing sustainability is fundamentally different than implementing other 

strategies in the organization” (M. J. Epstein og A. R. Buhovac 2014a, 6). Denne fundamentale 

forskel blev behandlet i afsnit 3.4 – her blev M. J. Epstein og A. R. Buhovac’s (2014a) synspunkter 

også kort berørt. I afsnit 3.4 blev det således klart, at M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a) er af den 

holdning, at mål inden for det sociale, miljømæssige og økonomiske område (f.eks reduktion af social 

                                                      
28

 Input-elementerne samt ”leadership”-elementet, som findes i den seneste version (se bilag 1), fremgår ikke af 

den tidligste version. 
29

 I versionen fra 2006 findes følgende input-bokse: ”Local and global environment”, ”corporate and business 

unit mission, strategy, structure and systems”, ”industry, customer and product characteristics” samt 

”ressources”.    
30

 I den tidligere version fra 2006, så det ud som, at det var ”human and financial ressources”, som alene 

påvirkede ”business context”, som igen alene påvirkede ”internal context” – denne sammenhæng er ændret i den 

seneste version af modellen (se bilag 1). 
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ulighed) ofte er usikre og langsigtede, hvorimod finansielle initiativer er forbundet med klare, målbare 

og kortsigtede mål (f.eks øge EBIT).  

Modellen giver selskaber mulighed for at lave en ”business case” for CSR, hvilket dermed sænker 

CSR-strategien ned på et mere klart og målbart niveau.  

Det skal således understreges, at selve figuren i bilag 1, ”The Corporate Sustainability Model”, ikke 

isoleret set kan afhjælpe det faktum, at de fleste sociale, miljømæssige og økonomiske initiativer kan 

være svære at måle performance på samt det faktum, at der ofte er langt mellem initiativets afsæt til, at 

performance kan måles. Men figuren sætter til gengæld fokus på alle de komponenter, som er 

væsentlige for ledelsen at have overblik over og løbende tracke udviklingen i for at få implementeret 

en CSR-strategi med succes. 

 

4.3 Hvordan modellen fungerer samt dens opbygning 

Modellen opridser de 4 komponenter, som er væsentlige at analysere, såfremt en virksomhed vil have 

implementeret sin CSR-strategi med succes – der er tale om følgende komponenter: ”Inputs”, 

”processer”, ”outputs” og ”outcomes”.  

M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 29) forklarer mere specifikt, at modellen beskriver de 

grundlæggende drivere bag CSR-performance (= ”inputs”), de handlinger (= ”processer”) som lederne 

kan foretage sig for at påvirke denne performance samt konsekvenserne (= ”outputs” og ”outcomes”) 

af disse handlinger for virksomhedens sociale, miljømæssige, økonomiske og i sidste ende finansielle 

performance. 

Derudover viser modellen det indbyrdes forhold mellem ”inputs”, ”processer”, ”outputs” samt 

”outcomes”, hvilket illustreres vha. pilene i modellen (se bilag 1). Det er vigtigt at bide mærke i, at 

resultaterne i ”outputs” og ”outcomes” indgår i et ”feedback loop” sammen med ”leadership”, hvilket 

indikerer, at der sker en læring internt i virksomheden, der kan tolkes som endnu et ”input” i modellen 

– modellen udgør dermed også et såkaldt ”closed-loop”-system. 

I alle 4 komponenter skal virksomheden identificere en række primære værdi-drivere (dvs. emner, som 

i sidste ende er med til at øge den langsigtede finansielle performance), hvis udvikling løbende skal 

trackes. Disse primære værdi-drivere kan påvirke hinanden indbyrdes i det enkelte komponent, men 

kan også påvirke hinanden mellem komponenterne – dette uddyber forfatterne bag modellen med at 

skrive:  

”A clear understanding of the causal relationships underlying the primary drivers of value is one of 

the most important determinants of the model’s effectiveness” (M. J. Epstein og A. R. Buhovac 2014b, 

27).
31

  

                                                      
31

 Dette kan et såkaldt strategi-kort eksempelvis hjælpe med. 
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For at ledelsen kan vurdere effekten af alle de primære værdi-drivere, som ligger forud for ”outputs”, 

skal de omkostninger og indtægter, der er forbundet med de handlinger, som skaber “outputs”, lægges 

sammen med den monetære værdi, som “stakeholder reactions” skaber. Summen af disse skal både 

tage højde for nuværende og kommende omkostninger og indtægter. 

Endelig skal det nævnes, at det naturligvis er væsentlig at holde sig for øje, at modellen skal 

skræddersys til den enkelte virksomhed – således er der forskel på, hvilket indhold i f.eks. ”inputs” 

som er væsentligt for én virksomhed at lægge vægt på i forhold til en anden virksomhed.  

 

4.3.1 ”Inputs” 

Input’ene, der kan anses som begrænsninger i relation til CSR-performance, består af følgende 4 bokse 

(se bilag 1):
32

 

- The broader environment  

Det vil sige det eksterne miljø (både lokalt og globalt), som virksomheden agerer i – herunder 

det lovgivningsmæssige og geografiske aspekt. F.eks. findes der ofte regler, love og 

anbefalinger for miljøfarligt affald, arbejdsmiljø, diskrimination, god selskabsledelse etc.,  og 

disse regler kan naturligvis variere alt efter, hvor på kloden en virksomhed har sit virke. 

Derudover spiller kulturen på det marked, hvor virksomhedens produkter sælges, også ind – 

således ses, at virksomheder, der sælger til lande, hvor der hersker en stærkere forkærlighed 

for bæredygtighed, også opnår bedre miljømæssige resultater (M. J. Epstein og A. R. Buhovac 

2014a, 32). Også topografi- og vejrforhold i det enkelte land bør undersøges, idet disse 

forhold ligeledes spiller ind på en virksomheds valg af CSR-strategi.
33

  

Det eksterne miljø kan påvirke virksomhedens interne kontekst.   

- The internal context 

Her er der tale om virksomhedens ”indre” i form af mission og vision, struktur/organisering 

og kultur/normer. 

Den interne kontekst kan påvirkes direkte af det eksterne miljø, direkte af branchens kontekst, 

direkte af de menneskelige og finansielle ressourcer samt indirekte af branchens kontekst via 

de menneskelige og finansielle ressourcer. 

  

                                                      
32

 Der ses i disse bokse en sammenhæng til mange strategi-bøgers skabeloner til miljø-analyse – se f.eks. G. 

Johnson et. al. (2011, 49), som har konstrueret en figur, der viser 4 lag i en sådan analyse; ”The macro-

environment”, ”Industry (or sector)”, ”Competitors” og ”The Organisation”. 
33

 F.eks. findes der områder i verden, hvor dale oversvømmes ved kraftig regn – såfremt en virksomhed udleder 

spildevand i vandløb i sådanne dale, vil dette spildevand kunne forurene marker og afgrøder i dalene – og i sidste 

ende befolkningen.  
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- The business context 

I denne boks er fokus på virksomhedens lidt nærmere omgivelser – fokus er mere præcist på 

den branche, som virksomheden befinder sig i samt egenskaberne ved virksomhedens 

produkter og kunder. 

Der kan f.eks. være oprettet specielle adfærdskodekser (alias codes of conduct), som den 

enkelte virksomhed er tvunget til at følge, såfremt virksomhedens ledelse f.eks. har valgt at 

blive medlem af en brancheorganisation. 

Virksomhedens produkter kan f.eks. være af en sådan beskaffenhed, at der ”naturligt” er større 

risici ved at lade være med at forbedre CSR-indsatsen (f.eks. medicinal-virksomheder, der ofte 

er underlagt streng regulering, kan lige så godt være på forkant, da kommende regler ellers 

kan forbyde produkterne). 

Kunderne i branchen er ligeledes væsentlige at kigge nærmere på, idet disse kan være mere 

eller mindre optaget af CSR-issues. 

”Business context’en” påvirker direkte ”The internal context” (f.eks. ved at der i en branche er 

et potentielt marked for en virksomhed med en vision om at udslette fattigdom i verden) og 

indirekte via ”Human and financial ressources” (f.eks. ved at der i en branche ikke er nok 

kvalificeret arbejdskraft, så en virksomhed må tage højde for dette ved planlægning af dens 

strategi i den interne kontekst).  

- Human and financial ressources 

Denne boks beskæftiger sig med de menneskelige og finansielle ressourcer. De finansielle 

ressourcer er nødvendige for at kunne betale for f.eks. investeringer i CSR-indsatsen i form at 

oplæring af personale, køb af nyt eller forbedret materiel til fremstilling af virksomhedens 

produkter etc.  

De menneskelige ressourcer er ligeledes væsentlige at undersøge, idet der i en branche f.eks. 

kan være mangel på arbejdskraft med kompetencer inden for netop CSR, som nævnt i forrige 

punkt – eller slet og ret mangel på ansatte med den ”rette indstilling” til CSR. 

De menneskelige og finansielle ressourcer er dermed påvirket af ”Business context’en”. 

Samtidig påvirker de menneskelige og finansielle ressourcer den interne kontekst, idet en 

virksomhed naturligvis må tage disse kapabiliteter med i sine overvejelser, når f.eks. dens 

strategi skal fastsættes. 
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4.3.2 ”Processes” 

 Processerne består af følgende 2 bokse: 

- Leadership 

Essensen i dette element er, at ledelsen viser de ansatte vejen frem eksempelvis ved at være en 

god rollemodel. Ifølge modellens skabere har undersøgelser vist, at de mest effektive 

sustainability-strategier er dem, som er udviklet ”top-down” og som ledelsen har forpligtet sig 

til (M. J. Epstein og A. R. Buhovac 2014a, 34). At ledelsen har forpligtet sig vises ved, at 

ledelsen har viden om, understøtter og effektivt kommunikerer strategien.   

- Sustainability strategy, structure, systems, programs and actions 

Ledelsen skaber her en CSR-strategi for virksomheden (som enten kan have et globalt eller 

lokalt sigte). Ledelsen skal også sørge for at strukturen i virksomheden er sammensat, så CSR-

strategien understøttes. Det er med andre ord vigtigt, at det f.eks. ikke kun er i 

produktionsafdelingen, at ansvaret for CSR er placeret. Det er vigtigt, at sustainability er 

”mættet” i hele organisationen.  

Derudover skal ledelsen sørge for at der findes systemer, som ligeledes understøtter CSR-

strategien – der kan her være tale om systemer i relation til f.eks.:
34

 

- Performanceevaluering og belønning 

- Målinger 

- Feedback og/eller feedforward 

- Rapportering og verifikation 

Også programmer/planer og actions/aktiviteter i relation til den valgte strategi skal her 

fastlægges (f.eks. marketing-planer og enkeltstående marketingaktiviteter). 

 

4.3.3 “Outputs” 

Outputs, som er en konsekvens af processerne, består af følgende 2 bokse: 

- Sustainability performance 

Der er her tale om udfaldet af den sociale, miljø-mæssige og økonomiske indsats – det være 

sig både i positiv og negativ retning. Det kunne f.eks. være større eller mindre grad af 

medarbejdertilfredshed, reduktion eller forøgelse af kvælstofudledningen, større eller mindre 

donationer til velgørende formål etc. Det er med andre ord i denne boks i modellen, at 

resultaterne inden for det sociale, miljømæssige og økonomiske område findes. 

Sustainability-performance kan både anses som et mellemliggende/intermediate mål forud for 

den langsigtede finansielle performance. Derudover kan sustainability performance ses som et 

                                                      
34

 System skal i denne henseende forstås som ”et sammenhængende hele i hvilket de enkelte dele er indbyrdes 

relaterede og fungerer efter bestemte principper” (J. Milner og L. Grinder 1996, 814). 
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endeligt mål i sig selv, såfremt virksomheden ikke har et eksplicit mål om, at CSR skal øge 

det finansielle resultat i virksomheden.
35

 

Udfaldet af ”Sustainability performance” påvirker naturligvis ”Stakeholder reactions”. 

- Stakeholder reactions 

Som det ses af modellen i bilag 1 påvirkes interessenterne (på engelsk: ”Stakeholders”) af 

virksomhedens CSR-resultater.  

Interessenter kan både være af intern og ekstern karakter – og kan f.eks. bestå af følgende 

grupper, som har en interesse i virksomheden: 

- Medarbejdere (reaktioner: Loyalitet eller finder anden arbejdsgiver) 

- Aktionærer (reaktioner: Nye og fortsatte aktionærer eller investeringsflugt) 

- Lovgivende instanser (reaktioner: Øge eller reducere mængden,  

 monitoreringsindsatsen samt niveauet for håndhævelse af regler) 

- Kunder (reaktioner: Loyalitet eller boykot af selskabets varer) 

Endelig påvirker interessenterne den efterfølgende langsigtede finansielle performance via 

deres reaktioner. 

Det er dermed vigtigt, at interessenterne samt den påvirkning, som virksomhedens 

produkter/services/aktiviteter har på interessenterne, identificeres.  

 

4.3.4 ”Outcomes” 

Outcomes består af en enkelt boks – nemlig: 

- Long-term corporate financial performance 

I denne boks er fokus på indtægter og omkostninger (fremtidige og nuværende) af selskabets 

CSR-outputs og de øvrige bagvedliggende komponenter.  

Eksempler på indtægter og omkostninger kunne være (værdi-drivere for profit): 

- Større afsætning via bedre omdømme og reklame for CSR-indsatsen. 

- Salg af genbrugelige materialer (f.eks. metal og pap). 

- Procesforbedringer som f.eks. reducerer antal sygedage, forbrug af naturens  

 ressourcer etc. 

- Evt. færre bøder og advokatomkostninger. 

 

  

                                                      
35

 Dette er f.eks. tilfældet i non-profit organisationer. 
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4.4 Ledelseskontrol i modellen 

Med reference til definitionen af ledelseskontrol i afsnit 3.2 samt ovenstående gennemgang af 

modellen bemærkes det straks, at ”The Corporate Sustainability Model” ikke lægger sig fast på en 

bestemt type ”managerial output” (ref. til figur 3.2.1). Således kan både resultat-, handlings-, 

personale- og kulturelle kontrolobjekter anvendes til at støtte op omkring ”outputs” og ”outcomes” i 

modellen og dermed anses som værdi-drivere. Det er primært i komponentet, ”processes”, at lederne 

reelt anvender de nævnte kontrolobjekter, men grundet feedback tilbage mod ”input”-elementerne kan 

der også findes eksempler på ledernes anvendelse af kontrolobjekterne i ”internal context”, ”human 

and financial ressources” samt ”business context”.   

Derudover er det vigtigt at bemærke, at modellens ”system” (ref. til figur 3.2.1) lægger stor vægt på 

”feedback” – dette ses ved alle de stiplede pile i figuren. Ved dybere gennemgang af modellen ses dog 

også, at forfatterne bag modellen anerkender ”feedforward”. Under beskrivelsen af ”leadership” (se 

afsnit 4.3.2) blev det klart, at ledelsen skal vise de ansatte vejen frem – altså et tydeligt eksempel på 

”feedforward”.  

 

4.5 Opsummering 

”The Corporate Sustainability Model” lader til at være gennemarbejdet – modellen har udviklet sig fra 

en simplere version i 2001 til den seneste og mere detaljerede version fra 2014, som anvendes i dette 

projekt. 

Ifølge forfatterne bag modellen er det at implementere en CSR-strategi væsentligt anderledes end at 

implementere andre strategier, hvilket skyldes divergensen i egenskaberne ved gruppen af de 

økonomiske, sociale og miljømæssige mål i forhold til de finansielle mål. Forfatterne har med 

modellen derfor ønsket at hjælpe ledere med at måle og styre CSR-performance, så CSR-strategien 

kan implementeres succesfuldt. 

Kort fortalt består modellen af en række komponenter (”inputs”, ”processer”, ”outputs” og 

”outcomes”) som indbyrdes påvirker hinanden. Der skal identificeres værdi-drivere i hvert af de 4 

komponenter og deres udvikling skal trackes. Det endelige mål for modellen er ” long-term corporate 

financial performance” angivet i en monetær enhed. 

Ved sammenligning af modellen med figur 3.2.1 i kapitel 3 ses det tydeligt, at modellen anerkender 

brug af alle 4 ledelseskontrolobjekter (resultat, handling, personale og kultur), så medarbejderne bl.a. 

motiveres, og at optimale ”outputs” og ”outcomes” dermed understøttes.  

I det følgende kapitel vil ”The Corporate Sustainability Model” danne ramme om analysen af 

ledelseskontrollen i to af medicinalbranchens kæmper – nemlig Novo Nordisk og konkurrenten, Eli 

Lilly.  
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5. Novo Nordisk versus Eli Lilly 

5.1 Novo Nordisk 

5.1.1 Introduktion til selskabet 

Novo Nordisk A/S blev d. 4. maj 1989 (web 10) en realitet ud fra en fusion af de to danske selskaber, 

Nordisk Insulinlaboratorium og Novo Terapeutisk Laboratorium. De to sidstnævnte virksomheder 

startede i hhv. 1923 og 1925 med produktion af hormonet, insulin, som var blevet opfundet af to 

canadiske forskere i 1921. Ifølge Novo Nordisk’ egen hjemmeside betragtes 1923 som det år, hvor 

grundstenen til Novo Nordisk blev lagt (web 11). Sammenfattende kan det dermed sluttes, at Novo 

Nordisk har en lang historie og en masse erfaring med i bagagen inden for insulin-produktion. 

 

Novo Nordisk har siden 1923 udviklet sit sortiment betragteligt via forskning, så virksomheden 

udover forskellige insulinpræparater i dag ligeledes producerer østrogenpræparater, et lægemiddel 

mod overvægt, væksthormoner samt præparater til blødningsbehandling. Derudover produceres 

injektionsudstyr. Selskabets primære indtægtskilde stammer dog i 2015 fra salg af insulin (ca. 80 % af 

nettoomsætningen stammer fra insulin i 2015 (web 12; s. 65)).
36

 Alle selskabets produkter er beregnet 

til mennesker. 

 

De endelige aftagere af Novo Nordisk’ produkter er naturligvis patienterne med sukkersyge, for lavt 

østrogenniveau, væksthæmmede, blødere samt overvægtige personer. Kunderne findes i over 180 

lande i verden (web 12) – med en overvægt af kunder i nordamerika (ca. 75 % af omsætningen inden 

for insulin sker til patienter i denne verdensdel (web 12; s. 66)). Dog er der flere led, som produkterne 

skal igennem, førend de endelige kunder (patienter) kan tage produkterne i brug. Her tænkes specifikt 

på det enkelte markeds sundhedsfaglige personale (sygeplejersker, praktiserende læger og specialister 

etc.), tilsynsorganer/godkendelsesmyndigheder og tilskudsordninger/sygekasser, som kan hindre eller 

hjælpe produkter frem til den endelige forbruger. Med ganske få undtagelser afsætter Novo Nordisk 

ikke direkte til de endelige forbrugere.
 37

 Forbrugerne skal gennem sundhedssektoren for at få adgang 

til produkterne – der er således tale om en form for B2B-salg.  

 

Aktieselskabets hovedsæde er beliggende i Bagsværd i Danmark, men har aktiviteter i form af 

administrative kontorer, produktionsanlæg og R&D-centre i samlet set 75 lande (web 12).
38

 

                                                      
36

 Hvis intet andet nævnes, vil insulin være det produkt, der fokuseres på i analysen for Novo Nordisk. 
37

 Novo Nordisk har en webshop, hvor der kan rekvireres nåle til væksthormonbehandlinger samt diverse 

vejledninger.  
38

 Da der i dag findes ca. 193 anerkendte stater i verden (såfremt kun FN-medlemslande inkluderes) (web 13), 

må det siges, at Novo Nordisk er flot repræsenteret, idet selskabet findes i ca. 39% af staterne. 
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Nettoomsætning 83.572 6% 88.806 22% 107.927

Årets resultat1 25.184 5% 26.481 32% 34.860

Samlede aktiver 70.337 10% 77.062 19% 91.799

Egenkapital 42.569 -5% 40.294 17% 46.969

Antal medarbejdere2 38.436 8% 41.450 -1% 41.122

Beløb i mio. DKK 2013 Vækst, % 2014 Vækst, % 2015

Selskabet, som er børsnoteret på bl.a. Nasdaq Copenhagen, er inkluderet i det danske toneangivende 

C20-indeks og ejes af Novo A/S
39

 samt øvrige investorer. Helt præcist kan 27% af aktiekapitalen 

tilskrives Novo A/S, som til gengæld har hele 75% af alle stemmerne – resten ejes som nævnt af 

øvrige investorer (web 12). 

Nedenstående tabel 5.1.1 med udvalgte regnskabstal er med til at danne et billede af selskabets 

omfang og de seneste par års positive udvikling. 

 

Tabel 5.1.1 – Udvalgte regnskabstal for Novo Nordisk A/S (koncernen) 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Det fremgår ikke eksplicit hverken på Novo Nordisk’ hjemmeside eller af årsrapporten for 2015, hvad 

Novo Nordisk’ overordnede vision dækker over. Dog er det muligt ud fra teksten i årsrapporten at 

deducere, at selskabet ønsker, at “defeat diabetes and other serious chronic conditions” (web 12; s. 

16).
40

  

Selskabets mission fremgår direkte af vedtægterne – her står: ”Selskabets formål er at forske i, 

udvikle, producere og markedsføre farmaceutiske, medicinske og tekniske produkter og ydelser samt 

anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse” (web 20; s. 3).  

Strategien, som skal føre visionen ud i livet har Novo Nordisk billedliggjort – se bilag 6. 

                                                      
39

 Novo A/S ejes 100% af Novo Nordisk Fonden. 
40

 Definitionen af vision (”what do we want to achieve?”), mission (”what business are we in?”) og strategi 

(“long-term direction of an organisation”) sker efter G. Johnson et al. (2011, 3-8). 

Kilde:  Grunddata er fra Novo Nordisk’ årsrapport 2015 (web 12) og beregningerne af vækst-procenterne er 

foretaget på egen hånd 

Anm.:  Søjlerne med ”Vækst, %” viser væksten mellem hhv. 2013/14 samt 2014/15. 

 Valutakursgevinter/tab er inkluderet i årets resultat og nettoomsætning.  

Note 1: Finansielle poster udviste en ekstra stor nettoomkostning på ca. 6 mia. DKK i 2015, hvilket næsten 

udelukkende skyldtes valutakursdækning – i 2013 og 2014 udviste de finansielle poster nettoomkostninger 

på hhv. ca. 1 mia. og 0,4 mia. DKK 

 Den viste vækst i nettoomsætningen er 2%-point lavere i 2013/14 og 13%-point højere i 2014/15 pga. 

valutakurseffekter. 

Derudover har det delvise frasalg af it-virksomheden NNIT A/S betydet en engangsindtægt i 2015 på 2,4 

mia. DKK, som ekstraordinært opskalerer årets resultat. 

Note 2: Antal medarbejdere er ikke opgjort som fuldtidsmedarbejdere (i 2015 var 40.638 medarbejdere fuldtids). 

 

 

 

 



Ledelseskontrol i forbindelse med CSR  Maj 2016 

 36 

Som det ses af ovennævnte bilag, bygger strategien på ”Novo Nordisk Way”
41

 og heri er et 

hovedelement den såkaldte ”Tripple Bottom Line” (forkortes TBL) (jf. web 12; s. 19). Dette betyder, 

at selskabet”strives to conduct its activities in a financially, environmentally and socially responsible 

way” (web 12; s. 19).  

Fremadrettet vil Novo Nordisk’ strategi blive omtalt som en CSR-strategi, idet TBL altså anses som et 

hovedelement i strategien.
42

  

Novo Nordisk har i en lang årrrække fokuseret på CSR – af selskabets hjemmeside fremgår det, at 

selskabet siden 1999 har udarbejdet en samlet social og miljømæssig rapport udover det lovpligtige 

årsregnskab (se web 56).  

  

5.1.2 ”Broader environment” 

Som det blev klart i afsnit 5.1.1 har Novo Nordisk aktiviteter og kunder i adskillige lande verden over. 

Selskabet er dermed underlagt diverse staters ”soft laws” og ”hard laws” inden for CSR-området. 

Disse love er klare drivere bag koncernens CSR-performance. Selskabets ledelseskontrol vil dermed 

skulle sikre at alle medarbejderne overholder disse love, så profitten på langt sigt øges. 

 

Det vil være alt for omstændeligt at nævne alle love fra de lande, som Novo Nordisk berører – der 

henvises i stedet til bogserien, ”The World Guide to Sustainable Enterprise”, som bl.a. gennemgår den 

CSR-specifikke lovgivning, som findes i hvert enkelt land i verden.
43

  

 

Ses der udelukkende på selskabets registreringssted, Danmark, kan det overordnet nævnes, at 

Danmark er kendetegnet ved en del statslig regulering. A Aagaard (2012, 11) bemærker, at Danmark 

hører under den ”skandinaviske ledelses- og velfærdsmodel”, hvilket netop betyder, at staten spiller en 

væsentlig rolle i regulering af bl.a. CSR-emner, idet staten sikrer velfærd for alle. For at sikre denne 

velfærd indkræver staten skatter, men staten regulerer også markedet via diverse ”hard laws” inden for 

de enkelte CSR-emner – eksempler herpå er miljøbeskyttelsesloven, arbejdsmiljøloven, 

forskelsbehandlingsloven etc. 

Der findes til gengæld ikke en masse ”hard laws” i Danmark, der regulerer CSR som et samlet 

begreb. Ifølge W. Visser (2016a, 74) er det primært i ”Årsregnskabsloven” (forkortes ÅRL) (se bilag 

                                                      
41

 ”Novo Nordisk Way” er selskabets værdibaserede ledelsessystem, som blev skrevet ind i selskabets vedtægter 

i 2004 (web 12; s. 19). 
42

 Selskabet nævner dog ikke eksplicit ”økonomi” i sin TBL-definition, men som det også blev klart i kapitel 2, 

dækker ”økonomi”-betegnelsen også over virksomhedsøkonomiske aspekter, hvilket dermed vil sige finansielle 

aspekter. 
43

 Forfatter til bindene i 2016-udgaven af bogserien er W. Visser (se litteraturlisten bagerst i projektet for mere 

information). 
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7) samt ”LOV nr. 546 af 18/06/2012” (web 17) kaldet ”Lov om mæglings- og klageinstitutionen for 

ansvarlig virksomhedsadfærd”, som kan nævnes i denne forbindelse. 

Hvad angår ÅRL, skal Novo Nordisk følge reglerne efter regnskabsklasse D, hvilket skyldes, at 

selskabet ”… har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et 

reguleret marked i et EU/EØS-land…” (web 14).  Når et selskab klassificeres som ”D” afføder det 

bl.a. krav om, at selskabet skal informere om samfundsansvar (ÅRL § 99 a) og evt. også informere om 

andel af det underrepræsenterede køn i forskellige ledelsesniveauer (ÅRL § 99 b). 

Hvad de to paragraffer helt præcist dækker over fremgår af bilag 7 – det meget specifikke indhold bør 

derfor læses direkte i dette bilag.
44

  

Novo Nordisk seneste årsrapport (regnskabsår 2015 – se web 12) er en såkaldt integreret rapport – 

dvs. den inkluderer både det finansielle regnskab samt information om samfundsansvar og endda også 

information om andel af det underrepræsenterede køn i ledelsen. Selskabet lever således op til ÅRL’s 

bestemmelser, hvilket selskabet også eksplicit bemærker flere steder i sin integrerede rapport 

(eksempelvis på s. 99, s. 61 og i diagrammer på s. 33 - se web 12). 

  

I relation til mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (”LOV nr. 546 af 

18/06/2012” (web 17) – trådte i kraft i slutningen af 2012) kan det kort nævnes, at der er tale om et 

ikke-retligt organ, der skal anvendes i situationer med uoverensstemmelser om overtrædelse af 

OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder (se mere om disse retningslinjer i afsnit 2.3). 

Novo Nordisk kan altså blive irettesat, såfremt selskabet bryder retningslinjerne, hvilket sandsynligvis 

kan smitte af på selskabets omdømme.  

 

Udover ovenstående ”hard laws”, findes der i Danmark naturligvis også ”soft laws” i relation til CSR. 

For et selskab registreret i Danmark findes eksempelvis ”Anbefalinger for god selskabsledelse” (web 

18), som foreskriver: ”DET ANBEFALES, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets 

samfundsansvar” (web 18). Novo Nordisk bemærker i sin årsrapport (se web 12; s. 113), at selskabet 

forsøger at overholde disse anbefalinger.
45

  

Idet Danmark er medlem af OECD, bør OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder (web 

19) ligeledes nævnes – denne ”soft law” vil Novo Nordisk ligeledes være underlagt.  

 

                                                      
44

 Bilag 7 viser både de historiske regler samt de nye. At de historiske regler er medtaget, skyldes at dette projekt 

anvender Novo Nordisk’ seneste årsrapport, som vedrører 2015 – og her var de historiske regler gældende. De 

nye regler er medtaget, idet det er interessant at se udviklingen i lovgivningens udvidede fokus. 
45

 Idet Novo Nordisk er optaget på Nasdaq OMX Copenhagen, skal selskabet ifølge ”Regler for udstedelse af 

aktier” (web 32) forklare, hvorvidt ”Anbefalinger for god selskabsledelse” (web 18) følges – og hvis ikke, så 

hvorfor. Dette er et krav fra den københavnske børs, såfremt aktien skal optages her. 
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5.1.3 ”Internal context” 

I dette afsnit skal der ses nærmere på organisationsstrukturen samt den interne kultur i Novo Nordisk. 

 

Som G. R Terry og S. G Franklin (1982, 194) bemærker, er organisationsstrukturen med til at 

forbedre “… the activating and controlling functions of the manager” – dvs. den rette struktur kan 

gavne ledelseskontrollen og dermed hjælpe med at implementere eksempelvis CSR.  

Det kontrolobjekt, som bedst relaterer sig til et selskabs organisationsstruktur, er administrativ 

”behavioral constraint” (er en del af kategorien ”handlingsobjekt” – se afsnit 3.2), idet dette objekt 

fokuserer på begrænsning af beslutningsautoritet og adskillelse af arbejdsopgaver.  

 

Ifølge T. bager et al. (2001, 100) kan en organisations struktur beskrives på 3 forskellige måder: 

Horisontalt, vertikalt og rumligt.  

 

Den horisontale struktur, som vedrører graden af specialisering i organisationen, fremgår til en vis 

grad af jobopslag på Novo Nordisk hjemmeside (www.novonordisk.dk). Heraf fremgår det, at der 

findes en hel del forskellige jobtyper i selskabet – jurister, kemikere, kvalitetssikringsmedarbejdere, 

økonomer, processpecialister, ingeniører etc. Ledelsen skal dermed have indsigt i alle disse forskellige 

professioner for at kunne udøve korrekt kontrol af disse medarbejder i forbindelse med 

implementering af CSR-strategien.     

  

Den vertikale struktur, som vedrører antallet af niveauer i ledelseshierarkiet (dvs. niveauer af 

beslutningsautoritet), har ligeledes været svært at fremskaffe uddybende, offentligt tilgængeligt 

materiale omkring. Umiddelbart ser det dog ud til, at der findes en del niveauer i koncernen – og 

således er der flere niveauer, som kan sætte deres præg på implementeringen af strategien. Såfremt 

antallet af titler er retningsvisende for antallet er niveauer, findes der i alt 8 niveauer, som er bestående 

af: Bestyrelse, koncerndirektion, ”senior vice presidents”, ”corporate vice presidents”, ”vice 

presidents”, ”general managers”, ”managers” og ”team leaders” (web 12; s. 33).  

Årsrapporten (web 12) går til gengæld i dybden med, hvordan Novo Nordisk på helt overordnet 

organisatorisk niveau er inddelt. Strukturen er bestående af en bestyrelse og en direktion (se bilag 8), 

hvor dog aktionærerne har den endelige myndighed over selskabet.
46

  

Bestyrelsen i Novo Nordisk, som skal supervisere direktionen, består af 12 medlemmer, hvoraf 8 er 

valgt af aktionærerne og 4 er valgt af medarbejderne (web 12; s. 46).
47

 Medarbejderne (som 

                                                      
46

 Som nævnt i kapitel 3 vedrører ledelseskontrol niveauet op til direktionen – dog er strukturen derover (alias 

corporate-governance-strukturen) væsentlig at nævne, idet denne fokuserer på kontrol af direktionens adfærd og 

agerer dermed ”overligger” i forhold til ledelseskontrollen.  

http://www.novonordisk.dk/
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ledelseskontrollen udøves over for) har altså mulighed for at udøve en vis magt over direktionen, som 

er medarbejdernes øverste daglige ledelse. Derudover er det et væsentligt at bemærke, at bestyrelsen 

og direktionen er uafhængige af hinanden, og at der ikke er personsammenfald mellem bestyrelsen og 

direktionen – der er med andre ord tale om et ”to-strenget ledelsessystem” (jf. web 44; s. 24).   

Som det fremgår af bilag 8 findes der 3 bestyrelsesudvalg i Novo Nordisk. Ét af disse udvalg fører 

direkte tilsyn med væsentlige dele i ledelseskontrollen af CSR-aktiviteter. Der er tale om 

revisionsudvalget, som bl.a. fører tilsyn med den interne revisionsfunktion og med den finansielle, 

sociale og miljømæssige rapportering. Vederlagsudvalget, som bl.a. fører tilsyn med og kommer med 

forslag til aflønningsprincipperne i forhold til koncerndirektionen, påvirker dog også 

ledelseskontrollen, idet koncerndirektionens incitamenter til at få selskabts medarbejdere til at 

efterleve strategien kan påvirkes af aflønningens størrelse og sammensætning.   

Direktionen i Novo Nordisk omfatter 9 personer (web 12; s. 54), som står for den daglige drift og 

dermed bl.a. implementeringen af koncernstrategien. Direktionen består af en administrerende 

direktør, en CFO, en chief of staff, en chief science officer, en direktør for product supply og 4 

salgs/marketing-direktører, hvis fokus er på hvert deres specifikke landområde på verdensmarkedet. 

      

Jf. afsnit 5.1.1 er Novo Nordisk’ interne aktiviteter spredt over det meste af verden – dvs. den rumlige 

struktur er vidtrækkende. Med andre ord ses en geografisk decentralisering af produktionen, R&D-

afdelingerne samt salgs/markerings-kontorer (web 12; s. 93). Koncernens CSR-strategi er dermed ikke 

udsat for de samme miljømæssige og kulturelle betingelser, idet selskabet operer i mange forskellige 

lande. Dette vil ledelseskontrollen naturligvis skulle tage højde for, så strategien bliver succesfuldt 

implementeret i alle dele af organisationen. Til hjælp herfor kan være den centrale position som 

Susanne Stormer har – hun er varetager nemlig hele koncernens CSR-positionering.
48

  

Derudover har Novo Nordisk et globalt faciliteringsteam, som rejser rundt i verden for at kontrollere, 

at medarbejderne overholder ”Novo Nordisk Way” (læs mere herom i afsnit 5.1.7). 

 

Som nævnt ovenover er Novo Nordisk eksponeret for forskellige kulturer, men en organisation er også 

selv bærer af en fælles intern kultur. 

Kultur kan spille en væsentlig rolle for ledelseskontrollen – dette ses bl.a. af det faktum, at K. A. 

Merchant et al. (2012) anerkender kultur som et kontrolobjekt (se også kapitel 3). M. J. Epstein og A. 

R. Buhovac (2014a, 52) uddyber dette med: ”A common overall organizational culture that builds on 

sustainability is another critical determinant of sustainability implementation”. 

                                                                                                                                                                      
47

 Muligheden for medarbejderrepræsentation skyldes § 140 i Selskabsloven – alias gældende LBK nr. 1089 af 

14/09/2015 (web 58).  
48

 Vha. bl.a. søgning på linkedin.com er det lykkedes at finde frem til, at Novo Nordisk har ansat en ”vice 

president” (Susanne Stormer) til varetagelse af hele koncernens CSR-positionering (web 57). Dette foregår 

sandsynligvis i en reel CSR-afdeling, som hun leder på koncernniveau. 
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Med udgangspunkt i E. H. Schein’s kulturmodel (E. H. Schein 2010, 24), som ifølge T. Bager et al. 

(2001, 136) har haft størst gennemslagskraft i litteraturen, skal Novo Nordisk’ fælles koncernkultur 

her kort gennemgås. 

Et af de mest synlige artefakter
49

, som kan udledes af det offentligt tilgængelige, skriftlige materiale, 

er helt klart apistyren, som siden 1923 har prydet logoet. Apistyren var i det gamle Ægypten et 

frugtbarhedssymbol. I dag vil mange nok nærmere forbinde en tyr med styrke, hvilket igen kan tolkes 

som økonomisk eller sundhedsmæssig styrke. 

Endnu et tydeligt artefakt fremgår bl.a. af billederne på koncernens hjemmeside 

(www.novonordisk.com) og i årsrapporten 2015 (web 12) – her ses adskillige nationaliteter afbilledet, 

hvilket kunne indikere, at selskabet bifalder etnisk forskellighed (et socialt CSR-aspekt). 

I det midterste niveau i Schein’s kulturmodel, findes værdier og normer. Novo Nordisk kommunikerer 

meget åbent og konsekvent omkring koncernens værdier i form af nogle centrale code-of-conduct-

sætninger, som kaldes ”Essentials” (se bilag 9). Nærlæses disse 10 sætninger, bliver det evident, at 

mange af disse centrerer sig omkring CSR-emner – især punkt 3 understøtter helt åbenlyst en CSR-

strategi med fokus på det økonomiske, miljømæssige og sociale apsekt. Derudover har Novo Nordisk 

også understøttet sine værdier med 15 politikker, som eksempelvis en miljøpolitik, en ”global health 

policy” (fokus på at øge verdensbefolkningens sundhed), en risikostyringspolitik etc. (se web 33). 

Det sidste niveau i kulturmodellen vedrører grundlæggende antagelser, som vanskeligt lader sig 

artikulere. Der er overordnet set tale om ”selvfølgelige sandheder”, som eksempelvis opfattelsen af 

mennesker som gode/onde af natur, at mennesker dominerer/sameksisterer med naturen etc. Grundet 

karaktertrækkene ved dette niveau i Schein’s model samt den eksterne analytiske vinkel på Novo 

Nordisk, undlades det at kommentere på dette niveau for koncernen.  

Det ville dog have været interessant at kende til dette sidste niveau i Novo Nordisk, idet niveauet – 

ifølge T. Bager et al. (2001, 144) – er sværere at ændre end de to øvrige niveauer. Ledelseskontrollen 

er dermed i langt højere grad begrænset af dette niveau, idet ledelsen ikke ”bare lige” kan ændre disse 

grundlæggende antagelser.  

  

5.1.4 ”Business context” 

I det følgende skal en del af de overordnede emner, som den klassiske branche-analyse indeholder 

(alias Porter’s Five Forces), kort berøres – nemlig konkurrenter, produkter og kunder
50, 51

. M. J. 

Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 33) bemærker, at karakteristika ved bl.a. disse 3 elementer påvirker, 

hvor et selskab vælger at fokusere sin CSR-indsats (socialt, miljømæssigt og/eller finansielt). Det er 

                                                      
49

 Artefakter er synlige og håndgribelige udtryk (fx symboler) samt observerbar adfærd (fx ritualer). 
50

 Leverandører berøres ikke separat, idet analyse af produkternes beskaffenhed vil komme ind på dette område.   
51

 Novo Nordisk sælger primært insulin-præparater (jf. afsnit 5.1.1), hvilket betyder at denne produkttype vil 

være i fokus i dette afsnit. 

http://www.novonordisk.com/


Ledelseskontrol i forbindelse med CSR  Maj 2016 

 41 

således indlysende, at ledelseskontrollen ligeledes er påvirket af samme karakteristika, idet 

kontrolobjekternes fokus drejes i samme retning.  

 

Som nævnt i afsnit 5.1.1 befinder Novo Nordisk sig i medicinalbranchen – i samme afsnit blev det 

også klart, hvilke produkter og kunder, som forbindes med koncernen. 

Selskabets konkurrenter blev meget perifert berørt i kapitel 1. Ifølge en nyligt publiceret artikel fra 

den seriøse og branchespecifikke hjemmeside www.medwatch.dk (web 22) findes der 4 selskaber, 

som sidder på ca. 90% af det globale insulin-marked (Novo Nordisk  35%, Sanofi  22%, Eli Lilly  

18%, Merck & Co.  12%). Det fremgår af forskellige artikler, at konkurrencen på markedet kan være 

ret hård – det gælder om at komme først på markedet med sit produkt, inden der kommer 

substituerende produkter.  En forsker i diabetes på Gentofte Hospital forklarer, at ”first-mover-

advantage” især findes inden for medicinalbranchen, idet læger ofte vil afholde sig fra at skifte 

medicin, som virker (web 23). Ifølge revisionsselskabet, PWC, er hastigt markedsindtog væsentligt for 

at udnytte den begrænsede patentperiode og få tjent de store produktudviklingsomkostninger hjem 

(web 24). 

Bl.a. på grund af den hårde konkurrence er der oprettet adskillige brancheorganisationer for selskaber 

inden for medicinalbranchen – eksempelvis den europæiske EFPIA, den amerikanske PhRMA og i 

Danmark findes Lægemiddelindustriforeningen.
52

 Nogle af disse prøver at lægge op til fælles 

overholdelse af CSR-relaterede emner – eksempelvis findes ”EFPIA HCP Code” (se web 25), som 

bl.a. lægger op til gennemsigtighed i forskningsresultater (så samfundet har en reel chance for at kende 

evt. bivirkninger – dvs. fokus på et socialt aspekt) samt fair markedsføring (bl.a. lægges vægt på 

gennemsigtighed for donationer til sundhedsfagligt personale – dvs. fokus på et økonomisk aspekt i 

form af bestikkelse).   

Insulin-produkter, indtages af syge mennesker, som sætter deres lid til at disse forbedrer deres 

helbred. Produkterne påvirker den menneskelige krop og er derfor underlagt skærpet tilsyn af diverse 

myndigheder, der agerer vogter for befolkningens sundhed og sikkerhed. Som Novo Nordisk selv 

bemærker i årsrapporten 2015 (web 12; s. 9) er myndighedernes godkendelse af selskabets produkter 

enorm vigtig for selskabets langsigtede finansielle performance. Der er således både et fokus på hhv. 

det sociale og det økonomiske CSR-aspekt. 

Endnu et område, som kendetegner produkterne er deres enorme ressourceforbrug. Produktion af 

insulin kræver bl.a. store mængder energi og vand. Det er derfor en klar økonomisk fordel at fokusere 

på at nedbringe forbruget af vand og anvende vedvarende energi – og derudover vil det også kunne 

                                                      
52

 Novo Nordisk er medlem af alle nævnte brancheorganisationer (ses af de enkelte brancheorganisationers 

hjemmeside). 

http://www.medwatch.dk/
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gøre det lettere at åbne nye fabrikker i de lande, hvor regeringerne bekymrer sig om miljøet. Det 

miljømæssige og økonomiske aspekt kommer derfor i spil i relation til produkternes ressourceforbrug. 

Derudover består produkternes ”råstoffer” af en masse menneskers viden samt store investeringer i 

sterile produktionsfaciliteter – dette vil være fokus i næste afsnit og behandles derfor ikke yderligere 

her. 

Hvad angår kunderne på insulin-markedet er det primært tilsynsorganer/godkendelsesmyndigheder 

og tilskudsordninger/sygekasser samt det sundhedsfaglige personale, som udskriver recept og 

anbefaler produkterne, hvis gunst skal vindes. Disse aktører agerer væsentlige adgangsbarrierer for 

produkterne (jf. web 12).  

Hvad angår de endelige kunder – dem som anvender produkterne på egen krop – vil deres primære 

fokus være på produktsikkerheden (web 12; s. 39). Men også prisen spiller naturligvis ind – 

befolkningen i verden har meget forskellige midler til rådighed til køb af medicin.    

Ligesom ved beskrivelsen af insulin-produkterne ovenfor, vil der i relation til kunderne primært være 

et socialt og økonomisk CSR-fokus. Det er dog langt fra sikkert, at kunderne kan få lov til at vælge 

mellem forskellige udbyderes produkter – og dermed vise deres sociale og økonomiske CSR-

præferencer. Dette skyldes den tidligere omtalte adgangsbarriere for konkurrenter i form af ”first-

mover-advantage”. 

I relation til branchens karakteristika giver det således mening for Novo Nordisk at fokusere sin 

ledelseskontrol på alle 3 CSR-aspekter (socialt, miljømæssigt og økonomisk). 

 

5.1.5 ”Human and financial ressources” 

Novo Nordisk lægger ikke skjul på, at to af de væsentligste interne ressourcer for organisationen er 

medarbejderne samt de finansielle ressourcer – dette ses af forretningsmodellen, som klart opridser de 

3 væsentligste interne ressourcer for selskabet (alias finansielle ressourcer, medarbejdere samt 

faciliteter til forskning og produktion – se web 12; s. 4).  

Som nævnt i afsnit 4.3.1 er de menneskelige og finansielle ressourcer nødvendige for at støtte op 

omkring CSR-strategien – og dermed skal ledelseskontrollen også have fokus på disse områder. 

 

I relation til de menneskelige ressourcer skriver Novo Nordisk endda direkte, at ”failure to recruit 

and retain the right employees” (web 12; s. 9) anses som en faktor, der kan påvirke den fremtidige 

finansielle performance. 
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Selskabet kommer en smule ind på, hvad ”de rette medarbejdere” dækker over – Novo Nordisk skriver 

nemlig i forretningsmodellen, at der lægges vægt på”a skilled and diverse workforce” (web 12; s. 4) – 

dvs. en veluddannet og mangfoldig arbejdsstyrke.
53

 

I relation til ledelseskontrollen er veluddannet arbejdskraft et klart plus. Veluddannede mennesker vil 

umiddelbart have lettere ved at sætte sig ind i komplekse regler og procedurekrav fra ledelsen. 

Hvordan udbuddet af højtuddannede med den ”rette indstilling” i forhold til Novo Nordisk’ approach 

til CSR ser ud, er ikke til at sige. Men dette lader heller ikke til at være et issue for selskabet, idet alle 

ansatte gives undervisning i eksempelvis forretningsetik (jf. web 12; s. 12). 

Til gengæld kan Novo Nordisk have udfordringer i at skaffe højtuddannet arbejdskraft i Danmark. 

Dimittend-procenterne på videregående uddannelser inden for biokemi, biomedicin samt molekylær 

biologi og molekylær medicin er skræmmende lave – ca. 200 personer p.a. i perioden 2013-15 (jf. 

database; web 26). Selskabets fokus på etnisk mangfoldighed kan afhjælpe dette problem, men dog 

også skabe afledte problemer for ledelseskontrollen, jf. afsnit 5.1.3 om den rumlige struktur.   

 

Af balancens passivside fremgår det, hvordan Novo Nordisk er finansieret (kapitalstrukturen sættes 

således lig betegnelsen, finansielle ressourcer).  

Som det ses af årsrapporten for 2015 (web 12; s. 57) råder Novo Nordisk over en egenkapital på ca. 47 

mia. DKK – og forpligtelser på 45 mia. DKK, hvoraf de kortfristede forpligtelser udgør langt 

størstedelen (ca. 41 mia. DKK). Soliditetsgraden kan beregnes til 51,1 %.
54

 

Selskabet har derfor fortrinsvis sin egenkapital til finansiering af de langfristede aktiver, som i 2015 

udgør ca. 37 mia. DKK – og som hovedsageligt består af materielle aktiver (ca. 26 mia. DKK) i form 

af grunde og bygninger (ca. 11 mia. DKK i bogført værdi – jf. web. 12; s. 74) samt produktionsanlæg 

og maskiner (ca. 6 mia. DKK i bogført værdi – jf. web 12; s. 74). 

Novo Nordisk har i 2015 primært investeret 5,2 mia. DKK i de langfristede aktiver og derved fået bl.a. 

yderligere insulin-påfyldningskapacitet samt bygget nye forskningsfaciliteter. Det ser dermed ud til at 

Novo Nordisk fokuserer på organisk vækst, hvilket i højere grad end akkvisitioner sikrer, at kulturen i 

selskabet består, og at ledelseskontrollen i denne henseende har ”lettere kår”. 
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 Mangfoldig kan både betyde en bred horisontal organisation med mange jobtyper og deraf følgende forskellig 

uddannelse, men ordet kan også dække over en bred etnisk fordeling. Novo Nordisk bemærker selv (web 12; s. 

98), at selskabet fokuserer på, at ansætte forskellige nationaliteter, så mangfoldighed i denne henseende er lig 

bred etnisk fordeling.    
54

 Soliditetsgrad = (egenkapital / aktiver i alt) x 100 
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5.1.6 ”Leadership” 

Ifølge M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 48) er CEO’en – alias chief executive officer eller på 

dansk; administrerende direktør – én af de vigtigste ledere i relation til at få en CSR-stratgi 

implementeret. Baggrunden for dette er, ifølge de nævnte forfattere, at CEO’en (i samspil med 

bestyrelsen) har en nøgleposition til at viderebringe selskabets holdning vedr. CSR til interessenter 

som f.eks. medarbejderne og aktionærer (M. J. Epstein og A. R. Buhovac 2014a, 47). De nævnte 

forfatterne beskriver altså feedforward i form af, hvad K. A. Merchant et al. (2012, 94) kalder ”tone-

at-the-top”, der er et kulturelt kontrolobjekt. 

Det meget personlige afsnit i Novo Nordisk’ årsrapport for 2015 – kaldet ”letter from the CEO” (web 

12; s. 2-3) – indeholder desværre kun marginale kommentarer fra Novo Nordisk’ administrerende 

direktør, Lars Rebien Sørensen, vedr. selskabets CSR-approach. I det omtalte brev nævner Lars 

Rebien Sørensen blot, at: ”We will do our best to meet these needs [for medical treatment, red.] and, 

in doing so, create value for our shareholders and for society at large by the knowledge we generate, 

the taxes we pay and the jobs we create” (web 12; s. 3). Derudover kommer han ind på selskabets 

indsats for at ændre diabetes vha. selskabets nuværende projekt, ”Cities Changing Diabetes”, som skal 

afdække og takle årsager til type 2 diabetes i storbyer. Han kommer dermed primært ind på det sociale 

og økonomiske aspekt i det meget personlige afsnit i årsrapporten. 

I afsnittet om ”Novo Nordisk Way” bemærker Lars Rebien Sørensen dog klart, at ”in the long term, 

social and environmental issues become financial issues” (web 12; s. 19). 

Novo Nordisk’ administrerende direktør tegner således overordnet set et billede af, at CSR giver god 

mening – det er sund fornuft.  

Resten af årsrapporten er spækket med information om, hvordan Novo Nordisk ønsker, at gribe 

arbejdet med CSR an på alle 3 områder (økonomisk, socialt og miljømæssigt). Dette er en naturlig 

konsekvens af ÅRL’s krav om, at D-virksomheder som Novo Nordisk skal udarbejde en 

ledelsesberetning, der skal indeholde information om samfundsansvar (se mere herom i afsnit 5.1.2). 

Således er ÅRL’s krav med til at understøtte CEO’ens opgave med at viderebringe selskabets 

holdninger til bl.a. de ansatte – og er dermed også med til at understøtte ledelseskontrollen. Det mere 

dybdegående fokus på selskabets ledelsesberetning vil være at finde i næste afsnit.  

Dog skal det opsummerende bemærkes, at ledelsen – hvilket i det ovenstående primært har centreret 

sig omkring CEO’en – klart har viden om, kommunikerer om og understøtter CSR, idet han trods alt 

skriver under på årsrapporten sammen med bestyrelsen og resten af direktionen (se web 12; s. 109).  

CEO’ens viden, understøttende og kommunikative tilgang kan ligeledes underbygges ved at læse 

adskillige artikler om Novo Nordisk’ CEO på nettet. Eksempelvis blev Lars Rebien Sørensen 

interviewet af diverse tidsskrifter, da Lise Kingo, som var direktionsmedlem i Novo Nordisk, blev 

afskediget i november 2014. Lise Kingo var ”Novo Nordisk ansigt udadtil, når det handler om 
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virksomhedens CSR-arbejde og arbejdet med den tredobbelte bundlinje”, skriver Berlingske Business 

(web 27). Lars Rebien Sørensen forsikrede i den forbindelse om, at Lise Kingo’s exit ikke vil medføre 

en nedprioritering af CSR-området, men at ”hensynet til den tredobbelte bundlinje er et generelt 

ledelsesansvar i alle dele af organisationen” (web 27).  

Endelig skal Novo Nordisk’s medlemskab af UN Global Compact nævnes (web 12; s. 97). Som M. J. 

Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 66) bemærker, er et sådan medlemskab med til at legitimere en 

CSR-strategi. Ligesom CEO’en underskriver årsrapporten, underskriver CEO’en ligeledes den årlige 

rapport i relation til UNGC (kaldet ”Communication on Progress”) og erklærer herved sin opbakning 

til de 10 principper (se disse principper i bilag 3). 

 

5.1.7 ”Sustainability strategy, structure, systems, programs and actions” 

I dette afsnit behandles udelukkende de interne systemer
55

, som Novo Nordisk har opstillet til hjælp 

for implementeringen af selskabets CSR-strategi. Da ledelseskontrol er med til at implementere en 

strategi, og idet ledelseskontrol er omdrejningspunkt for dette projekt, er fokus naturligvis på interne 

systemer i relation til ledelseskontrol.  

 

Novo Nordisk’ ledelsesberetning (web 12; s. 1-54) afslører klart, hvilke interne systemer, som 

selskabet har taget i brug for at kunne understøtte sit CSR-fokus – og dermed sikre, at medarbejdernes 

beslutninger og handlinger er i overensstemmelse med organisationens strategi. 

Et af de meget synlige eksempler er selskabets årlige medarbejderundersøgelse kaldet ”eVoice” (web 

12; s. 11). På en skala fra 1-5 – hvoraf 5 er højest – giver medarbejderne feedback til ledelsen om, 

hvorvidt organisationen arbejder i overensstemmelse med ”Novo Nordisk Way”. Der er her fokus på 

alle 3 CSR-emner, idet ”Novo Nordisk Way” omfatter ”Essentials” (se bilag 9), som netop inkluderer 

fokus på økonomi, miljø og det sociale aspekt.  

Idet spørgeskemaet giver ledelsen feedback og prøver at gøre management output konkret vha. 

værdiangivelse på en skala, må det sluttes, at der er tale om et system baseret på resultatkontrol. 

Derudover skal alle ansatte – nye som ”gamle” – igennem Novo Nordisk’ eget ”uddannelsessystem”. 

Alle medarbejdere skal årligt deltage i undervisning vedr. forretningsetik (som formodes at tage 

udgangspunkt i ”Essentials” – se bilag 9 – og dermed dække alle 3 CSR-emner), som afsluttes med en 

test. Der er dermed fokus på et personaleobjekt i form af oplæring, som giver feedforward vedr. 

selskabets CSR-strategi til medarbejderne – og fokus på et resultatobjekt, som giver feedback til 

ledelsen om deltagernes testresultater, og hvorvidt medarbejderne således har forstået ”pensum”. 
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 System defineres i dette afsnit som i afsnit 4.3.2. 
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It-systemet er ekstremt vigtigt for Novo Nordisk (web 12; s. 43), idet alle forsøgs- og miljødata samt 

økonomiske transaktioner mv. går gennem dette system. Hvis eksempelvis økonomiske transaktioner 

manipuleres, bliver koncernens performance ikke rapporteret korrekt. Grundet it-systemets 

væsentlighed, har ledelsen bl.a. igangsat oplysningskampagner om it-sikkerhed, oprettet adgangskoder 

og indbrudssporing (web 12; s. 43). Her har ledelseskontrollen fokus på hhv. et personaleobjekt, en 

fysisk adfærdsbegrænsning og et element i ”detection”-underopdelingen af ”action accountability”.
56

 

Novo Nordisk’ ”Compliance Hotline” skal ligeledes nævnes. Denne hotline, som kan tilgås enten via 

telefon eller e-mail, kan anvendes af både eksterne stakeholders og af Novo Nordisk’ egne 

medarbejdere, der ønsker at rapportere brud på lovgivning og/eller interne procedurer (web 28) – der 

er tale om en såkaldt ”whistleblower-ordning”. Som Novo Nordisk selv bemærker:”It permits Novo 

Nordisk to learn of wrongdoing and to take actions to stop it…” (web 28). Der er altså tale om, at 

ledelsen modtager feedback vedrørende bl.a. medarbejdernes reelle handlinger (hvilket kan centrere 

sig omkring alle 3 CSR-emner) – og således er der tale om ”detection”-underopdelingen af ”action 

accountability”. 

Endnu et vigtigt system at nævne er Novo Nordisk’ incitaments-baserede aflønningssystem. Ifølge 

K. A, Merchant et al. (2012, 383) er dette en væsentlig del af resultatkontrol. Medarbejderne, som er 

underlagt incitamentsbaseret aflønning, bliver guidet i retning af organisationens mål vha. opstillede 

performance-targets – der er dermed tale om en ”advise/assist”-filosofi, jf. figur 3.2.1. Dog kan 

udformningen af et sådan aflønningssystem også understøtte den kulturelle kontrol, såfremt der er tale 

om gruppe-baseret belønning (K. A. Merchant et al. 2012, 383). 

Og som det bliver evident af nedenstående gennemgang, kan aflønningssystemet faktisk også 

indeholde en form for personalekontrol. 

I årsrapporten for 2015 (web 12; s. 49-51) gennemgås lønsammensætningen primært for bestyrelsen 

og direktionen – de underliggende ledelsesniveauers lønsammensætning berøres perifert. 

Lønsammensætningen for gruppen af ”senior vice presidents” kan dog ses af tabellen på s. 51 i 

årsrapporten for 2015 (web 12). Det bemærkes af nævnte tabel, at ”senior vice presidents” modtager 

fast løn, pension, kontant bonus, andre ydelser som eksempelvis uddannelse og aktier. Såfremt 

definitionen af disse løndele er den samme som for koncerndirektionen, er de to incitamentsbaserede 

dele – alias den kontante bonus og aktieaflønningen – baseret på hhv. kortsigtede og langsigtede mål. 

Den kontante bonus er primært tiltænkt at højne den individuelle performance, hvilket ofte udløser 

kortsigtet adfærd (på fagsprog kendes denne kortsigtede adfærd under den engelske betegnelse; 

”myopia problem” – se f.eks. K. A. Merchant et al. (2012, 445)). Bonussen er baseret på mål i relation 

til lederens funktionelle område og dækker områder som: Økonomi, processer, mennesker og kunder. 

Derudover er der fastsat nogle personlige mål, som er afpasset den enkelte leder og hans/hendes 
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 Fysisk adfærdsbegrænsning og ”action accountability” er begge en del af gruppen med handlingsobjekter. 
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position. Sammensætningen af alle målene i relation til den kontante bonus er bundet op til selskabets 

Balanced Scorecard – dvs. Novo Nordisk forsøger, at få afpasset de kortsigtede performance-targets til 

et velafbalanceret miks af kortsigtede og langsigtede mål i koncernen. 

De langsigtede mål forsøger Novo Nordisk at nå vha. den aktiebaserede aflønning, der er baseret på 

performance-targets samlet set for en gruppe medarbejdere. Således sker aktieaflønningen for ”senior 

vice presidents” sammen med koncerndirektionen. Disse to grupper skal tilsammen opnå nogle 

finansielle og ikke-finansielle targets, som tilsammen udgør en økonomisk værdi. Novo Nordisk 

bemærker følgende om målene for den aktiebaserede aflønning for denne gruppe ledere:”Besides 

financial and sales growth targets, the 2015 targets consisted of 16 targets linked to the company’s 

Balanced Scorecard within the categories of research and development, quality, patients, employees, 

environment and reputation” (web 12; s. 50). Dvs. det ses tydeligt, at der lægges vægt på alle 3 CSR-

emner.  

Hvis de forventede mål for den økonomiske værdi samt salget nås – og hvis mindst 85% af 

performance for de ikke-finansielle mål nås – vil der ske en fordeling af den fælles pulje (web 12; s. 

50). CEO’en vil modtage aktier svarende til 12 månedslønninger plus pension, øvrige medlemmer af 

koncerndirektionen vil modtage aktier svarende til 9 månedslønninger plus pension og ”senior 

managers” vil modtage aktier svarende til 8 månedslønninger. Der er altså tale om gruppebaseret 

aflønning, hvilket hører under kulturel ledelseskontrol. 

Puljen er ”låst” i 3 år og vil først herefter blive udbetalt til de medlemmer af gruppen, som stadig er 

ansat. Derudover kan puljen reduceres i tilfælde af, at værdiskabelsen i de 3 låste år bliver lavere end 

planlagt (web 12; s. 51). At puljen kun udbetales til medlemmer, som stadig er ansat indikerer, at 

selskabet ønsker at støtte op om personalekontrollen. Selskabet lægger som tidlige nævnt vægt på at 

rekruttere og fastholde de rette medarbejdere (se afsnit 5.1.5), hvilket er et personaleobjekt, som 

understøttes af reglen i Novo Nordisk’ aktiebaserede aflønningssystem.  

Øvrige ledere i ledelseshierarkiet – dvs. alle ledere i niveauer, som findes under ”senior vice 

presidents” – er ligeledes omfattet af incitamentsbaseret aflønning i en vis grad, idet de også er 

underlagt et lignende aktiebaseret aflønningssystem som gennemgået ovenover (web 12; s. 88). 

Novo Nordisk har ydermere et system til kontrol af brugen af ”Novo Nordisk Way”. Dette system 

ledes af et globalt faciliteringsteam bestående af ledende medarbejdere, som rejser rundt i verden og 

udfører personlige medarbejder-interviews og dokumentationskontrol i alle selskabets 

produktionsenheder (kontorer, fabrikker og R&D-faciliteter). Teamet vurderer, hvorvidt 

medarbejderne i enhederne overholder regler og procedurekrav i forhold til selskabets globale 

standarder for etisk adfærd angivet i ”Novo Nordisk Way” (web 12; s. 12) (idet ”Novo Nordisk Way” 

indbefatter ”Essentials” – se bilag 9 – må det sluttes at der er fokus på alle 3 CSR-områder). Såfremt 

der findes ”non-compliance” rapporteres dette til den lokale ledelse, som skal foretage 



Ledelseskontrol i forbindelse med CSR  Maj 2016 

 48 

adfærdskorrigerende foranstaltninger. Derudover modtager direktionen og bestyrelsen jævnligt 

rapporter, som viser, hvor godt organisationen lever op til ”Novo Nordisk Way” (web 12; s. 19). Der 

er her tale om en meget direkte form for ledelseskontrol og den eneste inden for handlingsobjekt-

kategorien, som giver ledelsen feedback – nemlig ”detection”-underopdelingen af ”action 

accountability” (jf. afsnit 3.2), hvor medarbejderne holdes ansvarlige for de allerede foretagne 

handlinger, som opdages. 

 

5.1.8 ”Sustainability performance” 

CSR-målene, som selskabet fokuserer på, dækker over alle 3 emner inden for CSR (se bilag 10) – 

Novo Nordisk arbejder således med performance inden for det økonomiske (”finansielle” jf. Novo 

Nordisk), sociale og miljømæssige område. Det er udelukkende de langsigtede mål, som 

virksomheden har angivet targets ud for, hvilket giver god mening, idet en CSR-strategi netop 

omfatter langsigtede mål (jf. kapitel 3).
57

  

Som det fremgår af nedenstående opstilling arbejder Novo Nordisk med meget klare og konkrete 

langsigtede mål, som giver feedback til ledelsen efter medarbejdernes handlinger er foretaget – i 

terminologien fra figur 3.2.1 kan det dermed sluttes, at de langsigtede mål fokuserer på 

resultatobjekter.  

De langsigtede mål, som Novo Nordisk arbejder med omfatter følgende (grønne bullets = target nået 

og røde bullets = target ikke nået): 

 

Økonomi: 

 Vækst i resultat af primær drift, difference fra sidste år i %  

(2015-target = min. 15 %) (2015-resultat = 43,3 %) 

 

 Overskudsgrad (primær drift)  

(2015-target = min. 40 %) (2015-resultat = 45,8 %) 
 

 Resultat af primær drift efter skat i % af nettodriftsaktiver  

(2015-target = min. 125 %) (2015-resultat = 148,7 %) 
 

 Cash/earnings (opgjort som 3-årigt gennemsnit)  

(2015-target = min. 90 %) (2015-resultat = 96,8 %) 
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 Hvor mange år ”langsigtet” dækker over, kommer Novo Nordisk ikke ind på for alle målene. Dog bliver det 

bemærket, at Novo Nordisk’ langsigtede økonomiske/”finansielle” targets blev fastsat i 1996 (med enkelte 

revisioner i løbet af årene).  
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Social: 

 Antal diabetikere, som anvender Novo Nordisk’ produkter  

(2020-target = min. 40 mio. personer) (2015-resultat = 26,8 mio. personer) 
 

 Efterlevelse af ”Novo Nordisk Way”  

(2015-target = min. score på 4,0 på en skala 1-5, hvor 5 er højest) (2015-resultat = 4,3) 

 

Miljø: 

 Energiforbrug, difference fra sidste år i %  

(maks. halvdelen af omsætningsvæksten i lokal valuta opgjort som et 3-årigt gennemsnit – 

2015-target = 4%) (2015-resultat = 9 %) 
 

 Vandforbrug, difference fra sidste år i %  

(maks. halvdelen af omsætningsvæksten i lokal valuta opgjort som et 3-årigt gennemsnit – 

2015-target = 4%) (2015-resultat = 6 %) 

 

Som det blev klart i kapitel 3, kan udfaldet af CSR-initiativer være længe undervejs – dvs. at effekten 

af ledelseskontrollen i forbindelse hermed ligeledes kan være længe undervejs. Performance, som 

måles i 2015, kan således være resultat af handlinger foretaget (”processes”) og omstændigheder 

foregået (”inputs”) flere år forud. 

Hvordan performance har været i 2015 kan give en indikation af, hvorvidt den tidligere 

ledelseskontrol har kunnet implementere CSR med succes – hvis performance-targets er nået, kan det 

give en antydning af, at ledelsen forstår sig på arbejdet med ledelseskontrol (det kan naturligvis også 

hævdes, at targets er sat for lavt eller at targets har været udsat for ukontrollerbare faktorer). 

Som det fremgår af ovenstående opstilling, har Novo Nordisk nået alle økonomiske targets, ét enkelt 

socialt target, men ingen miljømæssige targets. Ledelsen har forhåbentlig lært af denne feedback og 

strammet op på kontrollen af det miljømæssige område i forhold til den ledelseskontrol, som har været 

med til at skabe disse dårlige miljømæssige resultater. Ledelsen i Novo Nordisk bør med andre ord 

have øget ledelseskontrollens ”tightness” inden for alle kontrolobjekter med miljømæssigt fokus.
58

 

 

5.1.9 ”Stakeholder reactions” 

Inden den endelige langsigtede, finansielle performance i modellen nås, passerer ”sustainability 

performance” gennem stakeholderne, som reagerer på denne performance og dermed opskalerer eller 

nedskalerer effekterne af resultaterne i ”sustainability performance” omregnet til monetære termer.  

Hvis de stakeholders, som er væsentlige for selskabets langsigtede finansielle performance, ikke 

tilgodeses i forhold til deres ønske til selskabets CSR-performance, skal der justeres i selskabets 

ledelseskontrol. Det er derfor vigtigt, at kortlægge sine stakeholders. 
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 Se K. A. Merchant et al. (2012, 132) for dybere gennemgang af, hvordan de enkelte kontroller kan gøres mere 

”tight”, dvs. øge sandsynligheden for, at det ønskede resultat nås for det enkelte kontrolobjekt.  
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I nedenstående figur 5.1.9 er alle Novo Nordisk’ stakeholders angivet i forhold til forventet finansiel 

effekt for selskabet af stakeholderen (y-aksen) versus forventet væsentlighed af høj CSR-performance 

for denne stakeholder (x-aksen). 

 

Figur 5.1.9 – Stakeholder-kortlægning for Novo Nordisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses af ovenstående kortlægning er der en del stakeholders, som er vigtige for Novo Nordisk’ 

økonomi (de øverste to kvadranter).  

Investorer/aktionærer, som er med til at finansiere selskabet (og dermed naturligt ligger højt på y-

aksen), er primært interesserede i et godt afkast, hvilket fokus på både miljø-, sociale og økonomiske 

aspekter kan udløse – derfor må det formodes, at investorer/aktionærer finder høj CSR-performance 

væsentlig. 

Tilsynsorganer/godkendelsesmyndigheder og politiske beslutningstagere kan alle – idet de ofte er en 

del af et samlet politisk system – være optaget af høj performance inden for alle 3 CSR-områder 

(økonomisk i form af betaling af skat, socialt i form befolkningens sundhed og miljømæssigt i form af 

reduceret forurening). Derduover giver Novo Nordisk klart indtryk af, at de er vigtige for selskabets 

finansielle performance (se f.eks. web 12; s. 10).  

Noget kunne tyde på, at medarbejderne i Novo Nordisk finder det vigtigt, at selskabet performer godt 

inden for CSR, idet der bl.a. til lederne gives bonus, såfremt CSR-targets nås. Medarbejderne er højt 

Kilde:  Egen fortolkning af G. Johnson et al.’s figur 4.4 ”Stakeholder mapping” (2011, 142), hvor ”Power” er 

udskiftet med ”Financial effect” og ”Level of interest” er udskiftet med ”Level of materiality of high CSR-

performance to stakeholders”. 

 Stakeholders er fundet i årsrapport (web 12). 

Anm.:  Definition: Et højt ”Level of materiality of high CSR-performance” skal forstås, som at stakeholderen 

samlet set finder høj performance inden for de 3 CSR-områder meget væsentligt.  

 Bemærk: Inden for de enkelte grupper af stakeholders, kan der findes forskelle (f.eks. kan geografi 

underopdele de enkelte grupper) – dette aspekt ses der her bort fra, idet stakeholderne er grupperet 

bredtfavnende. 
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placeret på y-aksen, idet Novo Nordisk anser medarbejderne som vigtige for selskabets finansielle 

performance (se f.eks. web 12; s. 3).   

Det sundhedsfaglige personale går sandsynligvis mest op i sikkerheden af produkterne (det sociale 

aspekt) – og mindre op i god performance inden for økonomi og miljø. Det sunhedsfaglige personale 

er dog vigtige aktører i selskabets indtjening (jf. afsnit 5.1.4) – derfor er denne stakeholder højt 

placeret på y-aksen.  

Tilskudsordningerne/sygekasserne er til gengæld optaget af økonomi i form af at presse priserne – og 

lidt mindre optaget af det sociale og miljømæssige aspekt. Men igen (jf. afsnit 5.1.4) er denne 

stakeholder vigtig for Novo Nordisk’ indtjening og dermed højt placeret på y-aksen. 

Leverandører er ligeledes placeret i øverste venstre kvadrant, idet især de væsentligste (vand- og 

energiforsyning) umiddelbart ikke er interesserede i, at Novo Nordisk reducerer forbruget af deres 

varer (hvilket dermed vil højne CSR-performance). Til gengæld er disse leverandører utrolig 

væsentlige for Novo Nordisk’ fortsatte drift, da de leverer væsentlige inputs – de har dermed en høj 

finansiel effekt.  

De nederste to kvadranter i figur 5.1.9 viser stakeholders, som umiddelbart ikke har den store 

finansielle indflydelse. NGO’er (som dækker over eksempelvis patientforeninger, 

brancheorganisationer, aktivistgrupper etc). kan diskutteres, hvorvidt de bør ligge i boksen ”keep 

informed” eller ”key players” – lige umiddelbart vil jeg mene, at disse godt kan ”holdes i skak” i 

”keep informed”, idet årsrapporten (web 12) ikke i udpræget grad behandler disse. NGO’er er dog (alt 

efter type) som oftest interesseret i, at en virksomhed performer højt på x-aksen. 

At patienter er placeret i nederste venstre kvadrant, skyldes at disse reelt ikke har et valg, når det 

kommer til udbyder af insulin (jf. afsnit 5.1.4), og derudover er medicinen af så livsvigtig karakter, at 

der næppe er mange krav til virksomhedens CSR-performance fra patienternes side. Patienterne er 

godt nok de endelige kunder, men ikke de betalende kunder – derfor er patienterne placeret lavt på y-

aksen.  

Idet Novo Nordisk er så stor en aktør på markedet og dermed en eftertragtet samarbejdspartner, er 

Novo Nordisk’ partnerskaber med f.eks. biotek-selskaber ligeledes placeret i samme kvadrant som 

patienterne – Novo Nordisk kan presse samarbejdskravene/den finansielle effekt og behøver ikke 

performe specielt højt inden for CSR for at beholde og skabe nye partnerskaber. 

   

Sammenholdes de ønsker til CSR-performance, som gruppen af især ”key players” forventes at have, 

med den opnåede performance (gennemgået i afsnit 5.1.8), lader det til, at Novo Nordisk skal være 

opmærksom på, at ledelseskontrollen har fokus på, at de langsigtede miljømæssige targets bliver nået. 
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5.1.10 ”Long-term corporate financial performance” 

Hvordan aktiekursen har udviklet sig, er en grov indikator for, hvorvidt Novo Nordisk’ strategi er 

succesfuld – og ifølge M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 176) ligeledes en grov indikator for den 

langsigtede finansielle performance. Aktiekursen er dermed også indirekte med til at vurdere 

selskabets ledelseskontrol, idet ledelseskontrollen som tidligere nævnt er med til at implementere 

selskabets strategi.
59

 

Af nedenstående graf (alias figur 5.1.10) ses det, at prisen på en B-aktie fra Novo Nordisk har haft en 

generel opadgående tendens gennem en lang årrække – i starten af 2006 var kursen ca. 6 USD. I 2015 

har kursen fluktueret mellem 43,21 USD og 58,08 USD, hvor kursen dog har ligget over ca. 50 USD 

det meste af året.  

Investorerne har i høj grad efterspurgt aktien (og drevet prisen op) grundet deres tiltro til, at 

virksomheden vil give dem et afkast. Så selvom den miljømæssige performance ikke har nået sine 

2015-targets (jf. afsnit 5.1.8) indikerer aktiekursens udvikling, at investorerne stadig har tiltro til Novo 

Nordisk, CSR-strategien og den gennemgåede ledelseskontrol. 

 

Figur 5.1.10 – Udvikling i kurs på B-aktien fra Novo Nordisk 

 

 

                                                      
59

 Aktiekursen øges, når efterspørgslen efter aktien øges. Efterspørgslen er bl.a. betinget af investorernes 

vurdering af fremtidig indtjening i virksomheden, som igen bl.a. er afhængig af strategi og ledelseskontrol i 

selskabet (men dog også afhængig af mange andre elementer, som eksempelvis det makroøkonomiske klima 

etc). 

Kilde:  Web 29 

Anm.: Graf dækker over perioden [02.01.2006-21.12.2015]. 

 Punktmålinger (angivet i USD): Kurs 5,65 (02.01.2006), kurs 43,21 (05.01.2015) og kurs 58,08 (21.12.2015)  
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5.2 Eli Lilly 

5.2.1 Introduktion til selskabet 

Eli Lilly and Company så dagens lys for 140 år siden i Indianapolis (USA) – virksomheden blev helt 

præcist grundlagt d. 10. maj 1876 af oberst Eli Lilly, som udover at have en militær baggrund 

ligeledes havde en uddannelse som farmaceut. Eli Lilly startede virksomheden op, idet han “…was 

frustrated by the poorly prepared, often ineffective medicines of his day…” (web 30). 

Det første produkt, som Eli Lilly sender på markedet, er kommet i stand efter samarbejde med de to 

canadiske forskere, som havde opfundet insulin-hormonet i 1921. Eli Lilly introducerer således i 1923 

sit første kommercielle produkt – et insulin-produkt, der får navnet ”Iletin”. 

Selskabets lange historie indikerer, at selskabet har masse erfaring inden for insulin-produktion. 

 

Selskabet opererer inden for to hovedsegmenter – farmaceutiske produkter til mennesker og 

sundhedsrelaterede produkter til dyr. Det er dog de farmaceutiske produkter til mennesker, som danner 

den primære indtægtskilde for selskabet (ca. 90 % af nettoomsætningen i 2014 (web 31; s. A1)). 

Selskabets sortiment inden for medicin til mennesker er meget bredt og dækker primært over 

produkter inden for områderne: Neurologi, hjerte-kar-sygdomme, onkologi (kræfttumorer) og 

endokrinologi (primært diabetes). Sidstnævnte produktområde udgør den største andel af Eli Lilly’s 

omsætning – nemlig 35 % i 2014.
60

 De øvrige nævnte produktområder inden for segmentet af medicin 

til mennesker udgør mellem 15-20% hver (web 31; s. A1).  

 

Eli Lilly’s endelige kunder inden for segmentet med farmaceutiske produkter til mennesker er 

patienterne med lidelser inden for de nævne produktområder. Disse kunder er spredt over hele kloden 

og findes i 120 forskellige lande (web 31; s. B2), men er primært centreret i Nordamerika (ca. 50 % af 

nettoomsætningen i 2014 (web 31; s. B85)) – det formodes, at nogenlunde samme karakteristika 

gælder for netop insulinsalget, bl.a. idet Eli Lilly kalder sig selv for ”a global leader in diabetes care” 

(web 55) og idet selskabet er opstået og har hovedsæde i USA. Såfremt grundlæggerens oprindelige 

løfte stadig holder, sælger Eli Lilly ”…only medicines that would be dispensed at the suggestion of 

physicians rather than by eloquent sideshow hucksters” (web 30). Således skal produkterne igennem 

sundhedsfagligt personale, inden den endelige forbruger nås. Som det også fremgår af Eli Lilly’s 

årsrapport (web 31; s. A9) er selskabet derudover afhængig af produkternes godkendelse af 

tilsynsorganer/godkendelsesmyndigheder som FDA.
61

 Også forhandlinger med 

tilskudsordninger/sygekasser er en hindring, inden produkterne når patienterne (web 31; s. B1). 

                                                      
60

 Hvis intet andet nævnes, vil insulin være det produkt, der fokuseres på i dette kapitel. 
61

 FDA = ”Food and Drug Administration” = myndighed i USA, hvis fokus er på fødevare- og medicinal-

sikkerhed. 
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Nettoomsætning 127.915 -2% 125.104 -4% 120.075

Årets resultat1 23.486 49% 35.070 -93% 2.457

Samlede aktiver 194.667 -2% 190.791 19% 227.583

Egenkapital 83.607 14% 95.484 -1% 94.197

Antal medarbejdere2 38.350 -1% 37.925 3% 39.135

2013 Vækst, % 2014Beløb i mio. DKK 2012 Vækst, %

Selskabet, der helt præcist er registreret som et aktieselskab, har hovedsæde i byen Indianapolis, som 

er beliggende i staten af samme navn i USA. Selskabet har produktionsanlæg i 13 forskellige lande, 

R&D-centre i 6 forskellige lande og kontorer i 43 forskellige lande (web 35). 

 

Aktien er optaget på bl.a. New York Stock Exchange (web 31; s. B86). Den største aktionær, som ejer 

ca. 12 % af alle aktier, er Lilly Endowment Inc. Derudover er der 3 investeringsselskaber, som er 

registreret som ejere af hver ca. 5% - resten ejes af mindre aktionærer (web 31; s. D28). Der er med 

andre ord en stor spredning af aktionærerne.  

 

Af nedenstående tabel 5.2.1 gives – vha. udvalgte regnskabstal – et billede af virksomhedens enorme 

omfang og de seneste 3 års udvikling, som ikke just har vist en positiv udvikling i resultatet. 

 

Tabel 5.2.1 – Udvalgte regnskabstal for Eli Lilly and Company (koncernen) 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly’s mission og vision fremgår klart af årsrapporten for 2014 (web 31) – her står: 

“The mission of our human pharmaceutical business is to make medicines that help people live longer, 

healthier, more active lives. Our vision is to make a significant contribution to humanity by improving 

global health in the 21st century” (web 31; s. B2). 

Til gengæld er selskabets strategi lidt mindre synlig i årsrapporten – og skal derfor i stedet findes i 

selskabets CSR-rapport for 2014: 

Kilde:  Grunddata er fra Eli Lilly’s årsrapport 2014 (web 31) og 2013 (web 34). Beregningerne af vækst-

procenterne er foretaget på egen hånd. USD-beløb fra årsrapporter er omregnet efter nationalbankens 

ultimo-kurs i det aktuelle år (web 36). 

Anm.:  Søjlerne med ”Vækst, %” viser væksten mellem hhv. 2012/13 samt 2013/14. 

 Årets resultat = ”Comprehensive income” (se web 31; s. B42). 

 Valutakurseffekter er ikke inkl. i nettoomsætning, men er indregnet i ”Årets resultat”.  

Note 1: I 2014 blev resultatet påvirket af valutakurseffekter med -5.885 mio. DKK, i 2013 med +196 mio. DKK og 

i 2012 med +911 mio. DKK. 

 Udover valutakurseffekter skyldes det lave 2014-resultat ændringer i pensions- og helbredsforsikringer.  

 I 2014 blev resultatet påvirket af reguleringer af forsikringssummerne med -8.127 mio. DKK, i 2013 med 

+14.031 mio. DKK og i 2012 med -728 mio. DKK.  

 Omsætningen spiller naturligvis også ind på resultatet – i 2014 blev denne påvirket negativt af lavere 

efterspørgsel efter 2 storsælgende produkter inden for neurologi og endokrinologi grundet patentudløb på 

disse (maks. effekt ca. -8.500 mio. DKK). 

Note 2: Eli Lilly har ikke angivet, hvorvidt der er tale om fuldtidsmedarbejdere eller ej. 
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“And Lilly remains committed to the innovation-based research and development strategy that has 

distinguished us for more than 139 years” (web 37; s. 12). 

Af samme CSR-rapport ses der dog også tendenser til, at selskabet parallelt med denne innovations-

baserede strategi ligeledes fokuserer på en CSR-strategi – Eli Lilly bemærker nemlig i sin CSR-

rapport for 2014:“We’re committed to conducting our business in a patient-centered and an 

environmentally, socially, and financially responsible manner” (web 37; s. 88). Således vil Eli Lilly’s 

strategi i det følgende blive omtalt, som en CSR-strategi.
 62

  

Det skal bemærkes, at Eli Lilly har fokuseret på CSR i en lang årrække – helt tilbage i årsrapporten for 

2004 findes der indikationer af, at selskabet fokuserer på denne strategi (se web 54; s. 83). 

 

5.2.2 ”Broader environment” 

Selvom Eli Lilly opererer i adskillige lande verden over, vil der i dette afsnit – af 

begrænsningsmæssige hensyn – udelukkende være fokus på de lovgivningsmæssige aspekter inden for 

CSR i det land, hvor Eli Lilly er registeret – nemlig USA. 

  

Af  A. Aagaard’s (2012, 11) beskrivelse af velfærdsstater, kan det deduceres, at USA hører under den 

såkaldte ”angelsaksiske model”, som er kendetegnende ved en betydelig finansiering af samfundets 

velfærd gennem markedet (f.eks. vha. donationer, arbejdsgiverbetalte forsikring etc.). J. Matten et al. 

(2008, 407) tilføjer, at det politiske system i USA blander sig mindre i samfundets sociale og 

økonomiske aktiviteter end, hvad er tilfældet i f.eks. Europa. 

Der er dog ved at komme en opblødning af den markedsorienterede tankegang i USA, hvilket bl.a. 

”Sarbanes-Oxley Act” fra 2002 (skal beskytte investorer fra svigagtige regnskabsmæssige aktiviteter) 

og ”Patient Protection and Affordable Care Act” fra 2010 (skal øge antallet af borgere, der er dækket 

af en sygesikring vha. bl.a. pålægning af afgifter for medicialvirksomheder (jf. web 38)) er gode 

eksempler på. 

M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 55) understreger da også, at: ”In the US, companies must 

comply with various social and environmental and economic regulations”. Således er USA ikke 

kendetegnet ved total mangel på ”hard laws” inden for de 3 CSR-emner. 

 

Til gengæld kan det samme ikke siges om specifik lovgivning for CSR set som et samlet begreb.  CSR 

er ikke engang prioriteret i GAAP (alias Generally Accepted Accounting Standards) (web 39), der er 

                                                      
62

 Det finansielle fokus sættes lig det økonomiske aspekt, jf. definitionen af dette aspekt i kapitel 2. 
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den regnskabspraksis, som Eli Lilly følger. Heller ikke SEC (alias U.S. Securities and Exchange 

Commission)
63

 har samlede CSR-krav til de aktieselskaber, som SEC modtager rapporter fra (web 39).  

W. Visser (2016b, 144-145) har undersøgt området grundigt og af hans udredning kan det sluttes, at 

der ikke findes ”hard laws”, som regulerer CSR, som et samlet begreb i USA. 

 

På den mere frivillige basis – og dermed inden for kategorien ”soft laws” – findes OECDs 

”Guidelines for Multinational Enterprises”, som det statslige organ i USA, ”State Department and the 

Bureau of Economic and Business Affairs”, støtter (W. Visser 2016b, 145). Det vil sige, at dette organ 

tilskynder virksomheder som Eli Lilly til at efterleve denne ”soft law”, som jævnfør afsnit 2.3 

fokuserer på alle 3 CSR-områder. 

 

5.2.3 ”Internal context” 

I dette afsnit skal først organisationsstrukturen og dernæst kulturen i Eli Lilly berøres. 

 

Organisationsstrukturen skal også her beskrives ud fra de 3 vinkler, som T. Bager el al. (2001, 100) 

definerer – nemlig den horisontale, vertikale og rumlige struktur. 

 

Ved udforskning af Eli Lilly’s hjemmeside afsløres det overordnet, hvordan selskabets horisontale 

struktur ser ud (dvs. antallet af forskellige jobtyper i organisationen).  

Selskabet kan ifølge egen hjemmeside (web 41) tilbyde hele 6 forskellige hovedgrupper af jobs (under 

hver hovedgruppe kan der naturligvis findes endnu mere specialiserede kategorier):  

”Business” (herunder marketing, finance og HR), ”Engineering, manufacturing and quality”, 

“Information Technology”, “Medical”, “Sales” og “Science”.  

Eli Lilly’s medrabejderstab er dermed inddelt i en forholdsvis bred kam af professioner, hvilket 

betyder at ledelsen skal sætte sig nøje ind i arbejdsopgavernes specielle facetter for at kunne udøve 

kontrol over medarbejdernes handlinger. 

 

Hvordan den vertikale struktur i Eli Lilly ser ud, kan deduceres ud fra årsrapporten for 2014 (web 

31). I denne rapport fremgår det, at der som minimum findes 4 ledelsesniveauer – en bestyrelse, en 

direktion, en gruppe ledere kaldet, ”senior leadership” samt en gruppe kaldet, ”senior directors” (web 

                                                      
63

 SEC er et statsligt organ i USA, der blev oprettet efter børskrakket på Wall Street i 1929, og som bl.a. har til 

formål at indsamle forskellige rapporter fra langt de fleste selskaber, som har deres aktier til salg i USA – dette 

for at sikre investorerne information og dermed understøtte kapitalmarkedernes funktion (web 40).    
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31; s. D63 samt web 37; s. 5) (ledelsesniveauer nævnt i faldende orden).
64

 Over alle disse niveauer 

findes naturligvis aktionærerne, som med deres stemmeberettigelse har magt over bestyrelsen 

(aktionærerne kan f.eks. vælge, hvem der skal have bestyrelsesposter).  

Hvordan de to øverste niveauer i Eli Lilly er sammensat, fremgår af årsrapporten samt af Eli Lilly’s 

hjemmeside (www.lilly.com). 

Bestyrelsen i Eli Lilly, som består af 14 medlemmer (web 31; s. D8), er alle valgt af aktionærerne til at 

føre tilsyn med ”the actions and results of the company’s management.” (web 31; s. D22). 

Alle medlemmer af bestyrelsen – bortset fra CEO’en – er uafhængige af virksomheden. CEO’en er 

ikke uafhængig, idet han er ansat i virksomheden til at sørge for, at alle ordrer og resolutioner, som 

bestyrelsen har fremsat, effektueres (web 43; s. 13). Grundet dette personsammenfald af et medlem af 

bestyrelsen og et medlem af direktionen, kan det sluttes, at Eli Lilly’s corporate governance-struktur 

hører under det én-strengede ledelsessystem (web 44; s. 24). 

Eli Lilly har dog forsøgt at sikre uafhængighed mellem direktion og bestyrelse ved at have en regel 

for, at min. 75 % af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af selskabet (se ”Eli Lilly’s 

Corporate Governance Guidelines” (web 45) samt Eli Lilly’s præcise definition af uafhængighed i 

”Standards for Director Independence” (web 46)).
65

 

Af årsrapporten for 2014 (web 31, s. D19-D20) fremgår det, at bestyrelsen har hele 6 komiteer.
66

 I 

relation til ledelseskontrol i forhold til CSR-aktiviteter er 4 af disse komiteer væsentlige at nævne – 

herunder ”Audit Committee” (som bl.a. monitorerer systemet til de interne kontroller og den 

finansielle informations retvisende egenskab), ”Compensation Committee” (som bl.a. fastsætter 

kompensationsreglerne for CEO’en og øvrige direktionsmedlemmer) samt ”Public Policy & 

Compliance Committee” (som bl.a. fører tilsyn med at selskabet overholder love og regler). 

Direktionen i Eli Lilly – kaldet ”Excecutive Committee” – står for den daglige drift af selskabet og 

består af i alt 14 personer inkl. CEO’en. Af personernes ansvarsområder bliver det tydeligt, at Eli Lilly 

har inddelt sin organisation efter forretningsområder – i direktionen findes nemlig en ”president” for 

hhv. ”Bio-medicin” (dvs. neuro- og hjertekar-medicin etc.), ”Elanco Animal Health”, ”Diabetes”, 

”Oncology” og ”Emerging Markets” (web 31; s. D63). 

 

                                                      
64

 I CSR-rapporten bemærkes det ydermere, at Eli Lilly i 2014 har reduceret antallet af ledelsesniveuer for at 

”facilitate faster decision-making and reduce bureaucracy” (web 37; s. 78), så det virker plausibelt, at selskabet 

har 4 ledelsesniveauer. 
65

 Denne uafhængighed mellem virksomheden og bestyrelsens medlemmer er også et krav, som New York Stock 

Exchange (alias NYSE) pålægger de aktieselskaber, som noteres her. NYSE ønsker at: ”Listed companies must 

have a majority of independent directors” (web 42). 
66

 Eli Lilli har følgende 6 komiteer (web 31; s. D19-D20): “Audit Committee”, “Compensation Committee”, 

“Directors & Corporate Governance Committee”, “Finance Committee”, “Public Policy & Compliance 

Committee” samt en “Science & Technology Committee”.  

http://www.lilly.com/
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Som det blev klart fra afsnit 5.2.1 spænder den rumlige struktur i Eli Lilly vidt. Selskabet har 

produktion, R&D samt kontorer i en hel del lande verden over, hvilket bestemt er en udfordring for 

ledelseskontrollen grundet miljø- og kultur-forskelle mellem de enkelte lande. Eli Lilly har dog en 

central afdeling, som tager sig af CSR-relaterede etiske og compliance-relaterede issues (se web 37; s. 

59), hvilket kan være med til at strømline alle ansatte i koncernen mod samme adfærd i relation til 

CSR. Derudover har Eli Lilly et kvalitetssikringsteam, som opererer globalt og som kontrollerer, at 

alle medarbejdere overholder et sæt kvalitetsstandarder (det sociale aspekt er her i fokus) (se mere 

herom i afsnit 5.2.7). 

 

Trods den brede kulturelle indflydelse, som den geografiske spredning af Eli Lilly’s aktiviteter har, 

kan der dog findes indikationer på en fælles intern koncern-kultur. 

Tages der igen udgangspunkt i E. H. Scheins kulturmodel (E. H. Schein 2010, 24), kan denne 

beskrives ud fra artefakter, værdier og normer samt grundlæggende antagelser. 

Det offentligt tilgængelige, skriftlige materiale, der findes om Eli Lilly (primært årsrapporten (web 

31), CSR-rapporten (web 37) samt hjemmesiden, www.lilly.com), afslører en del artefakter. 

Det mest tydelige artefakt er Lilly-symbolet. Dette symbol viser stifterens underskrift. Kombineret 

med selskabets slogan ”It begins with a promise…” (web 31; s. a), er symbolet med til at understrege, 

at selskabet lægger vægt på at opfylde sit løfte som overordnet er lig visionen, der har et socialt CSR-

islæt. 

CSR-rapporten (web 37; s. 87) beskriver ydermere, at der på hovedkontoret findes fitness-rum, 

badefaciliteter, cykelstativer og tilbydes en bred kam af sunde madvarer i kantinen. Alt dette 

symboliserer, at Eli Lilly lægger vægt på en intern kultur af sundhed (igen et socialt CSR-islæt). 

I det midterste niveau i Schein’s kulturmodel findes værdierne og normerne. Eli Lilly gør det meget 

klart, hvilke værdier, selskabet baseres på – i CSR-rapporten for 2014 skriver Eli Lilly præcist: “Our 

actions are grounded in our core company values of integrity, excellence, and respect for people. 

These values are not simply platitudes; they are infused into the Lilly culture and guide all that we 

do.” (web 37; s. 58). 

Selskabet har nedfældet værdierne i ”The Red Book”, som er en ”code-of-conduct”-håndbog til 

medarbejderne og derudover understøttes værdierne i politikker, standarder og procedurebeskrivelser, 

som medarbejderne har adgang til på intranettet (web 37; s. 59). Det er dog væsentligt at bemærke, at 

selskabet ikke eksplicit nævner økonomi, miljø og det sociale aspekt i værdierne. 

Det nederste niveau i Schein’s kultur-model – dvs. de grundlæggende antagelser – kan der ikke findes 

beviser for i det offentlig tilgængelige og skriftlige materiale. Dette skyldes disse antagelsers 

karakteristika som værende ”under overfladen” – og altså noget, som bør analyseres ud fra f.eks. en 

http://www.lilly.com/
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ansættelse i selskabet. Dog vil antagelserne være meget interessante at kende til, idet de ikke let lader 

sig ændre – og dermed vil ledelseskontrollen være i disse antagelsers ”vold”. 

  

5.2.4 ”Business context” 

I dette afsnit skal der udelukkende gives en enkelt tilføjelse til den beskrivelse af branchen, som 

fremgik af afsnit 5.1.4. Dette skyldes naturligvis, at Eli Lilly og Novo Nordisk befinder sig i samme 

branche, koncentrerer salget omkring samme geografiske områder – og idet fokus i begge 

virksomheder primært er på insulin-produkter. Således står begge selskaber over for stort set samme 

konkurrenter, det samme kundegrundlag og har derudover lignende produkter.  

 

I relation til brancheorganisationer inden for medicinalindustrien, som er med til at regulere det 

konkurrerende miljø, skal det bemærkes, at Eli Lilly er med i adskillige af disse – herunder europæiske 

EFPIA, den amerikanske PhRMA og den amerikanske Biotechnology Industry Organization 

(forkortes BIO) etc.
67

 Som nævnt i afsnit 5.1.4 pålægger nogle af disse organisationer medlemmerne at 

følge specielle regler (f.eks. ”EFPIA HCP Code” (se web 25 og afsnit 5.1.4)). 

Eli Lilly’s ledelseskontrol skal derfor tage højde for disse ”codes-of-conduct”, således at 

medarbejdernes adfærd ikke bryder med disse regler. 

 

5.2.5 ”Human and financial ressources” 

I dette afsnit skal de ønskede egenskaber hos medarbejderne og sammensætningen af Eli Lilly’s 

passiver – samt hvad disse passiver finansierer – gennemgås. 

 

Eli Lilly lægger ikke skjul på, at de menneskelige ressourcer er vigtige for, at selskabet bevæger sig i 

retning af visionen – og dermed vigtige aktører i forbindelse med CSR-strategien. Koncerndirektøren 

for den globale produktion bemærker i årsrapporten (web 31), at den rette medarbejder er veluddannet 

og engageret – helt præcist udtaler Maria Crowe: ”A skilled and engaged workforce has delivered 

year-on-year progress in quality and safety and has achieved a strong record of compliance” (web 

31; s. A10). Kvalitet, sikkerhed og overholdelse af regler er klart egenskaber, som underbygger 

selskabets CSR-strategi – især det sociale og det økonomiske aspekt berøres her, idet befolkningens 

sundhed/sikkerhed er i fokus og dette er til gengæld et væsentligt element i et medicinalselskabs 

”licence-to-operate” og dermed fortsatte generering af overskud til aktionærerne.  

Jævnfør ovenstående er udbuddet af højtuddannede personer med ekspertise inden for 

medicialbranchen en væsentlig ressource for Eli Lilly. I USA er uddannelse baseret på egenbetaling – 

                                                      
67

 Eli Lilly’s medlemskab kan konfirmeres ved søgning på disse organisationers hjemmesider. 
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og derfor må det formodes, at udbuddet er relativt begrænset (især når det tages i betragtning, at en del 

af Eli Lilly’s aktiviteter er begrænsede til enkelte geografiske områder i USA). Eli Lilly har indset, at 

udbuddet af menneskelige ressourcer til brug for selskabets aktiviteter skal sikres – Eli Lilly prøver 

nemlig at fremme interessen for matematik og kemi i Indianapolis, hvor hovedkvarteret er placeret 

(web 37; s. 54). Selskabet skriver endda direkte, at dette tiltag ”not only strengthens our city; it also 

strengthens our business. By investing in our children, we are building a future pool of talented 

individuals who may one day work for Lilly. Today’s student could be tomorrow’s scientist or doctor” 

(web 37; s. 54). Eli Lilly ser det ikke som et issue, hvorvidt disse højtuddannede medarbejdere har den 

”rette indstilling” – selskabet bemærker direkte i sin CSR-rapport (web 37; s. 79), at 

millenniumgenerationen
68

 ønsker at arbejde for selskaber, som dedikerer tid, penge og ressourcer til 

CSR-aktiviteter. Generelt bemærker Eli Lilly, at: ”Many employees join Lilly because of our mission 

and the ability to help those in need.” (web 47). Derudover underviser Eli Lilly sine medarbejdere i 

indholdet i ”The Red Book” (web 31; s. B87), som er selskabets nedskrevne ”code-of-conduct”, der 

indeholder interne regler for forretningsetik. Og ydermere sender Eli Lilly udvalgte medarbejdere til 

lande som Indien, Sydafrika, Costa Rica mv., hvor de deltager i CSR-projekter i lokalsamfundet – 

tiltaget kalder Eli Lilly, ”Connecting Hearts Abroad” (web 37; s.79). Dette tiltag kan ligeledes anses 

som en form for ”uddannelse” af medarbejderne i CSR. 

 

Sammensætningen af Eli Lilly’s passiver fremgår af årsrapporten for 2014 (web 31) (kapitalstrukturen 

sættes således også her lig betegnelsen, finansielle ressourcer). Af nævnte årsrapport fremgår det, at 

den samlede passivmasse beløber sig til 227,6 mia. DKK.
69

 Massen er sammensat af kortfristede 

forpligtelser på 68,6 mia. DKK, langfristede forpligtelser på 64,8 mia. DKK samt egenkapital på 94,2 

mia. DKK. Det vil sige, at Eli Lilly primært er finansieret vha. gæld (soliditetsgraden kan beregnes til 

41,39 %). Gælden er med til dække de ”bundne likvider” (alias ”restricted cash”, jf. web 31; s. B43), 

som er det mest iøjnefaldende element på aktiv-siden i 2014. Helt præcist er 33,1 mia. DKK i 2014 

bundet til allerede foretagne dispositioner, som indbefatter anskaffelser af aktiemajoriteten i 3 allerede 

etablerede selskaber og dermed deres oparbejdede viden. Som Eli Lilly selv bemærker i årsrapporten: 

“We invest heavily in research and development because we believe it is critical to our long-term 

competitiveness” (web 31; s. B12). 

I relation til ledelseskontrol betyder dette fokus på akkvisitioner, at ledelseskontrollen bliver udfordret 

(nye organisationskulturer og måske nye professioner), idet denne kontrol skal sikre, at medarbejderne 

i de nyopkøbte selskaber agerer på den ønskede måde, således at CSR bliver implementeret med 

succes.  

                                                      
68

 Personer født omkring 1980 til ca. starten af 2000. 
69

 I dette afsnit er USD er omregnet til DKK ved at anvende Danmarks Nationalbanks ultimokurs for 2014 – se 

web 36. 
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5.2.6 ”Leadership” 

Selvom John C. Lechleiter også er bestyrelsesformand i Eli Lilly, vil hans viden om CSR og hans 

understøttende og kommunikative tilgang til emnet være i fokus i dette afsnit. Dette skyldes, at John 

C. Lechleiter ligeledes er øverste daglige leder i form af titlen, CEO – og idet dette projekts definition 

af ledelse netop går til og med direktionen (se afsnit 3.2).  

 

Undersøges årsrapporten for 2014 (web 31) grundigt for CEO’ens kommentarer omkring CSR, bliver 

det hurtigt klart, at det primært er det økonomiske CSR-emne i form af årets resultat, som 

hovedsageligt er i fokus.  

Dog berører John C. Lechleiter det sociale emne en smule i følgende kommentar fra årsrapportens 

indledning kaldet, ”To Our Shareholders”: ”…as we strive to deliver the promise of innovation to 

millions of people whose lives will be made better when we succeed” (web 31; s. A4). 

Denne sparsommelige dækning af CSR-emnerne fra CEO’ens side i årsrapporten skyldes naturligvis, 

at Eli Lilly har udarbejdet en separat CSR-rapport. 

 

I Eli Lilly’s CSR-rapport (web 37) centrerer CEO’ens personlige bemærkninger sig primært omkring 

det sociale aspekt – bl.a. bemærker John C. Lechleiter følgende: “What a boon it would be to the 

world if all of the earth’s people had access to basic health care and modern medical innovation” 

(web 37; s. 32).  

CSR-rapportens indledende ”Message from the CEO” (web 37; s. 2-3), som John C. Lechleiter 

personligt skriver under på, giver også indtryk af, at CEO’en lægger større vægt på det sociale CSR-

emne. Dette er en naturlig konsekvens af den måde, hvorpå selskabet har valgt at opbygge CSR-

rapporten – nemlig i følgende 4 emner (web 37; s. 3): 

- ”Advancing medical science” (vedr. bl.a. reduktion af gennemløbstid for ny medicin fra 

forskningsstadiet til færdigvare, så præparaterne kan komme hurtigt ud på markedet og hjælpe 

patienter samt sikring af kvaliteten af produkterne og dermed sikre at befolkningen ikke 

udsættes for fare – dvs. primært et socialt fokus)  

- ”Improving global health” (vedr. bl.a. at give selskabets produkter til mennesker, som ikke 

ville have råd til præparaterne – dvs. en mellemting mellem økonomisk og socialt fokus)  

- ”Strengthening communities” (vedr. bl.a. at donere penge og tid til at udføre frivilligt arbejde 

for fattige samfund – dvs. en mellemting mellem økonomisk og socialt fokus) 

- “Operating responsibly” (vedr. bl.a. miljøforbedringer, åbenhed om testresultater samt 

transparens omkring selskabets forhold til sundhedsfagligt personale (alias bestikkelse) – dvs. 

både et miljømæssigt, socialt og økonomisk fokus)  
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Det økonomiske aspekt, kommer John C. Lechleiter ikke isoleret set ind på – kun i kombination med 

det sociale aspekt, som det ses af ovenstående. Det miljømæssige aspekt berører John C. Lechleiter 

kun ganske perifert i hans indledende kommentarer til CSR-rapporten (web 37; s. 3), idet han her 

nævner, at selskabet støtter UNGC og principperne omhandlende bl.a. miljø-issues (CSR-rapporten 

(web 37) indsendes til UNGC og publiceres på UNGC’s hjemmeside) (se alle UNGC-principperne i 

bilag 3). 

Derudover skal det nævnes, at John C. Lechleiter er bestyrelsesformand i ”United Way”, som er en 

non-profit-organisation i USA, der ønsker at fremme uddannelse, finansiel stabilitet og sundhed i 

verden via frivilligt arbejde og donationer (web 48). At John C. Lechleiter er bestyrelsesformand i 

”United Way” kunne indikere, at han anses som vidende, understøttende og kommunikativ inden for 

det sociale og økonomiske CSR-område.  

Endelig bemærkes det direkte i CSR-rapporten, at John C. Lechleiter ”routinely sets “the tone from 

the top” by speaking directly to employees about ethics and compliance issues through his blog, 

through audio and video messages, and through global town hall meetings” (web 37; s. 59). 

Samlet set kan det dermed sluttes, at CEO’en i Eli Lilly lader til at være vidende, understøttende og 

kommunikativ omkring selskabets CSR-strategi – dog med en overvægt på de sociale og økonomiske 

CSR-emner.  

 

5.2.7 ”Sustainability strategy, structure, systems, programs and actions” 

I dette afsnit er der fokus på de interne systemer, der defineres som angivet i afsnit 4.3.2, og som Eli 

Lilly har opstillet for at implementere sin CSR-strategi. 

 

Et system, som giver feedback til ledelsen vedr. potentielt alle 3 CSR-emner (og som pga. feedback-

egenskaben – og idet der ikke er tale om ”detection”-underopdelingen af ”action accountability” – må 

karakteriseres som resultatkontrol) er ”Voice of Alliance”. Dette system dækker over en undersøgelse, 

der gennemføres ca. 15 gange om året og som prøver at afdække, hvorvidt selskabet kan forbedre 

samarbejdet med forretningsforbindelser. Både medarbejdere og eksterne interessenter inkluderes i 

undersøgelsen (web 37; s. 64). Det fremgår ikke tydeligt af CSR-rapporten (web 37), hvilke 

spørgsmål, undersøgelsen fokuserer på, men idet CSR dækker 3 meget brede emner, vil det være 

usandsynligt, at ét eller flere af disse ikke berøres. 

Eli Lilly har derudover et kvalitetssikrings-system, som sigter mod at understøtte ens 

kvalitetsstandard i koncernen (dvs. fokus på et socialt aspekt). Indbefattet i dette system er et globalt 

kvalitetssikringsteam, som reviderer og monitorerer alle aspekter i relation til de kvalitetskrav til 

eksempelvis produktionsprocedurer mv., som selskabet har. Der er med andre ord tale om 

ledelseskontrol med fokus på feedback vedr. overholdelse af et regelsæt for acceptabel ageren (alias 
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efterlevelse af kvalitetskrav) – dvs. der er fokus på ”action accountability” inden for ”detection”-

underopdelingen. 

IT-systemet er ligeledes et område, som Eli Lilly har fokus på – dvs. det system, som opsamler 

målinger og genererer rapporter til bl.a. ledelsen vedr. alle tre CSR-emner. Ifølge årsrapporten (web 

31; s. B19) har Eli Lilly implementeret omfattende tiltag for at ”prevent, respond to, and minimize the 

impact of system interruptions” (web 31; s B19). Disse tiltag omfatter bl.a. uddannelse af 

medarbejdere – det vil sige, der fokuseres på et personale-kontrolobjekt. 

Endnu et system, som giver feedback til ledelsen, er ”Ethics and Compliance Hotline” (web 37; s. 

59), som enten kan tilgås via en web-portal eller via telefonopkald. Denne hotline drives af et eksternt 

bureau, kaldet EthicsPoint (se web 50), som dermed må formodes, at rapportere indberettede 

lovovertrædelser, brud på interne regler mv. til ledelsen (altså generel fokus på alle 3 CSR-områder). 

Systemet relaterer sig til den type ledelseskontrol, som kaldes ”action accountability” – og mere 

præcist til den undergruppe, der kaldes ”detection”, idet medarbejdernes reelle handlinger overvåges 

og de stilles til ansvar for den allerede foretagne og uacceptable adfærd. 

Eli Lilly indfører i 2014 et nyt tiltag, som selskabet kalder for ”performance management proces” 

(web 37; s. 78). Selskabet forklarer, at tiltaget “… encourages employees to prioritize and focus their 

efforts to align with our goals for the business overall” (web 37; s. 78) – dermed må det naturligvis 

antages, at systemet fokuserer på mål inden for alle 3 emner i CSR-strategien. Det er i den forbindelse 

den enkelte leders opgave, at afholde jævnlige møder med sine ansatte og her fokusere på bl.a. 

udvikling og læring hos den enkelte medarbejder. Dette system giver associationer til de danske 

”medarbejderudviklingssamtaler” (forkortes ”MUS”), som både fokuserer på feedback og 

feedforward. Der er med andre ord flere kontrolobjekter, som kan komme i spil i relation til dette 

system – resultatobjekter (eksempelvis måling af performance på bestemte faktorer fra sidste samtale), 

handlingsobjekter i form af ”preaction reviews” (eksempelvis godkendelse af omkostninger til 

medarbejderens ønskede uddannelse) og personaleobjekter (eksempelvis lederens foreslåede 

uddannelse af medarbejderen eller fremskaffelse af nødvendige ressourcer).  

Endelig anvender Eli Lilly et incitaments-baseret aflønningssystem.  

Det lader umiddelbart til, at alle medarbejdere er underlagt dette system, idet følgende generelle 

bemærkninger fremgår af CSR-rapporten (web 37): “Lilly compensation and benefits programs are 

designed to recognize and reward employees for their hard work and contributions. Flexible work 

arrangements and generous time-off programs strive to balance the multiple dimensions of personal 

well-being, including physical, financial, and social health” (web 37; s. 78) og “we want Lilly 

to be a place where our employees…make important contributions to society” (web 37; s. 78). Det er 

primært bemærkningen “reward”, som indikerer, at der er tale om incitamens-baseret aflønning. Det 

bemærkes dog også af citatet, at gevinsterne kan være alt andet end penge. Det sidste citat giver en 
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indikation af, at der er tale om incitamenter i relation til CSR-emner i bredeste forstand – men der 

gives ikke eksplicit udtryk for hvilke emner.  

Eli Lilly har for de ledende medarbejdere mere præcist et incitamentsbaseret aflønnings-system 

baseret på aktier – dette gennemgås i årsrapporten (web 31). Det angives desværre ikke helt præcist, 

hvilke ledelsesniveauer, som modtager denne aflønning – kun at der er tale om ”officers” og 

”managers” (web 31; s. B65), hvilket både kan være direktionsmedlemmer og niveauer derunder (jf. 

web 31; s. D63). Da ”managers” er et bredt begreb, som her tolkes til også at være ledere under 

direktionsniveau, vil denne aflønningsform blive gennemgået her. 

Eli Lilly tildeler to former for aktieaflønning til ”managers” – nemlig ”Performance Awards” og 

”Shareholder Value Awards” (web 31; s. B65). ”Performance Awards” bestemmes ud fra selskabets 

vækst i EPS (forkortelse for ”Earnings Per Share”) over en 2-årig periode i forhold til den forventede 

udvikling for en gruppe af sammenlignelige virksomheder – og endelig tildeles aktierne ud fra 

ansættelseslængde. ”Shareholder Value Avards” bestemmes ud fra hvor meget aktiekursen er steget 

over en 3-årig periode i forhold til et fastsat target (hvordan puljen fordeles mellem lederne forklares 

ikke i årsrapporten (web 31)). 

Der er altså ikke eksplicit fokus på alle CSR-emner i den aktiebaserede aflønning – umiddelbart kun 

på det økonomiske emne. Implicit er der dog fokus på alle 3 emner, idet CSR (jf. afsnit 2.4) kan 

påvirke virksomhedens profit.  

Derudover skal det bemærkes, at ”Performance Awards” lægger vægt på en mere kortsigtet 

performance – hvorimod ”Shareholder Value Awards” lægger vægt på den mere langsigtede, idet 

aktiekursændringer er et udtryk for aktionærernes ændrede forventninger til virksomhedens 

tilbagediskonterede fremtidige værdi.  

Alt i alt har Eli Lilly fokus på resultatkontrol i relation til de forskellige former for incitamentsbaseret 

aflønning, som selskabet anvender. Dette skyldes, at det incitamentsbaserede aflønnings-system 

lægger vægt på en ”advise/assist”-filosofi, hvor medarbejderne ved, at de kan opnå en gevinst, men 

selv må finde de passende handlinger hertil – og derudover giver den incitamentsbaserede aflønning 

feedback til medarbejderne, som modtager gevinsten.  Dog lader det til, at den aktiebaserede aflønning 

primært lægger vægt på kulturel kontrol, da i hvert fald puljen kaldet ”Performance Awards” vides at 

blive fordelt mellem de ledere, der er en del af ordningen (dvs. der er tale om en ”gruppe-gevinst”-

ordning). 
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5.2.8 ”Sustainability performance” 

I dette afsnit undersøges, hvilke CSR-targets, som Eli Lilly har haft – og hvordan performance har 

været i forhold til disse.  

 

Trods det faktum, at Eli Lilly (jf. afsnit 5.2.1) ønsker at drive virksomheden med fokus på det 

miljømæssige, sociale og økonomiske aspekt, er CSR-rapporten ikke logisk inddelt i disse 3 CSR-

områder (hvordan rapporten er inddelt, er beskrevet i afsnit 5.2.6).  

Det er dermed svært for læseren at vide præcist, hvor der findes information om hvert enkelt CSR-

emne. Information om det økonomiske emne – i form af finansielle data – er dog primært at finde i 

selskabets årsrapport (web 31). 

Derudover skal det bemærkes, at de targets, som Eli Lilly angiver i sin CSR-rapport (web 37) samt 

den tilsvarende performance, findes gemt i lange udredninger – igen ikke fremmende for analyse af 

selskabets performance. 

Det tætteste, som Eli Lilly’s CSR-rapport (web 37) kommer på en inddeling af performance i de 3 

CSR-områder, er en tabel med Key Performance Indicators (forkortes KPI) inddelt i finansielle, 

arbejdsmiljømæssige, filantropiske og miljømæssige highlights (se bilag 11). Dog er der ikke angivet 

targets for disse KPI’er – det er udelukkende udviklingen i KPI’erne, som tabellen viser. Det er så op 

til læseren af tabellen at vurdere udviklingen i dataene. 

Vha. nærlæsning af CSR-rapporten (web 37) og årsrapporten (web 31) har det dog været muligt at 

udrede enkelte targets og dertilhørende performance for alle 3 CSR-områder.  

I nedenstående punktopstilling er targets og performance for 2013, som har været mulige at udlede fra 

CSR-rapporten (web 37), forsøgt grupperet efter hhv. det sociale og miljømæssige CSR-aspekt.
70, 71 

De sociale og miljømæssige mål er relativt langsigtede, idet selskabet har haft en 7-årig periode (alias 

perioden [2007-2013]) til at nå målene.  

De økonomiske mål og den tilsvarende performance er i nedenstående punktopstilling fundet i Eli 

Lilly’s årsrapport (web 31; s. A2 samt D2) og omhandler kun performance for år 2014.  

Igen gælder at grønne bullets = target nået og røde bullets = target ikke nået. 

  

                                                      
70

 Årsagen til, at år 2013 primært er i fokus i CSR-rapporten (web 37) skyldes, at selskabet i 2014 har sat en del 

nye targets, som først skal være nået i år 2020. Hvordan performance har været i 2014 er derfor mere interessant, 

når data for 2014 sammenstilles med et par af de efterfølgende år, så der kan spottes en trend mod 2020-target.  
71

 Der ses bort fra targets i afsnittet om ”Hunger Relief” i CSR-rapporten (web 37; s. 40-44), idet dette afsnit 

primært baserer sig på datterselskabet, Elanco Animal Health, som ikke beskæftiger sig med insulin. 
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Økonomi:
72

 

 Omsætning, absolut værdi i året 

(2014-target = 122 mia. DKK) (2014-resultat = 120,10 mia. DKK) 
 

 ”Net income”
73

, absolut værdi i året 

(2014-target = 18 mia. DKK) (2014-resultat = 18,30 mia. DKK) 
 

 ”Operating cash flow”
74

, absolut værdi i året 

(2014-target = 24 mia. DKK) (2014-resultat = 26,75 mia. DKK) 

 

Social: 

 Total tilskadekomst-rate, difference i forhold til år 2007 i % 

(dvs. antal arbejdsrelaterede skader og sygdom, som kræver mere end førstehjælp, i forhold til 

100 fuldtidsansatte i et år)  

(2013-target = -50 %) (2013-resultat = -37%) 
 

 ”Mistet tid”, difference i forhold til år 2007 i % 

(dvs. antal medarbejdere, der mister en arbejdsdag grundet en arbejdsrelateret skade eller 

sygdom, i forhold til 100 fuldtidsansatte i et år). 

(2013-target = -50 %) (2013-resultat = -38 %) 
 

 Uheld med motordrevet fartøj i arbejdstiden, difference i forhold til år 2007 i % 

(dvs. antal uheld med motordrevet fartøj i arbejdstiden pr. mio. mil) 

(2013-target = -50%) (2013-resultat = -16 %) 

 

Miljø:  

 Affald til deponering, difference i forhold til år 2007 i % 

(2013-target = -40 %) (2013-resultat = -72 %) 
 

 Energi-intensitet, difference i forhold til år 2007 i % 

(dvs. energiforbrug pr. kvadratmeter) 

(2013-target = -15 %) (2013-resultat = -17 %) 
 

 Udledning af drivhusgas, difference i forhold til år 2007 i % 

(2013-target = -15 %) (2013-resultat = -16 %) 
 

 Vandforbrug, difference i forhold til år 2007 i % 

(2013-target = -25 %) (2013-resultat = -35 %) 

 

 

Ovenstående punktopstilling tager udgangspunkt i konkrete management outputs og giver derudover 

feedback til ledelsen vedr. den opnåede performance – der er således tale om resultatobjekter (jf. 

terminologien fra figur 3.2.1). 

Som det ses af ovenstående punkter, har Eli Lilly opnået alle de opstillede CSR-targets inden for 

miljø-aspektet, ingen inden for det sociale aspekt og 2/3-dele inden for det økonomiske aspekt. 

Ledelseskontrollen, som har eksisteret i tiden forud for den opnåede performance, har derfor 

                                                      
72

 Beløb er omregnet fra USD til DKK efter nationalbankens ultimo-kurs for 2014 (web 36). 
73

Se hvad ”Net income” omfatter i Eli Lilly’s årsrapport (web 31; s. B41-B42).  
74

 ”Operating cash flow” = cash flow fra driften. Måler en virksomheds evne til at generere kontanter til at betale 

kortfristet gæld. 
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umiddelbart ikke medført medarbejderadfærd, der har kunnet nå alle de ønskede mål (eller også har 

targets været sat for urealistisk højt eller har været ukontrollerbare). Fremadrettet må det derfor 

formodes, at ledelseskontrollen med fokus på de ikke opnåede mål er gjort mere ”tight”.  

 

5.2.9 ”Stakeholder reactions” 

I dette afsnit undersøges, hvilke stakeholders, som Eli Lilly har – og hvorledes disse kan forventes at 

reagere på selskabets CSR-performance. 

 

I Eli Lilly’s CSR-rapport (web 37) har selskabet meget direkte angivet nogle af sine stakeholders samt 

eksempler på platforme i forhold til at interagere med disse (se web 37; s. 64).  

Ved nærmere gennemgang af CSR-rapporten (web 37) samt efter nærlæsning af årsrapporten (web 

31), bliver det dog evident, at Eli Lilly har udeladt at nævne ”samarbejdspartnere”, som eksempelvis 

andre medicinalvirksomheder. I årsrapporten for 2014 (web 31; s. B5) bemærker Eli Lilly nemlig, at 

hele 4 ud af selskabets 11 insulin-produkter er udviklet og markedsføres i samarbejde med det svenske 

medicinalselskab, Boehringer Ingelheim. Også licensaftaler med biotek-selskaber, der hjælper med 

udvikling af diabetesprodukter, bliver nævnt i årsrapporten (se f.eks. web 31; s. A3), men er udeladt af 

CSR-rapportens opremsning af stakeholders (web 37; s. 64). 

 

I nedenstående figur 5.2.9 er alle de hovedgrupper af stakeholders, som Eli Lilly direkte nævner i sin 

CSR-rapport (web 37; s. 64) samt de yderligere stakeholders, der findes i årsrapporten (web 31, s. B5 

og A3), angivet. 

Stakeholderne er kategoriseret efter forventet finansiel effekt på Eli Lilly (y-aksen) samt forventet 

væsentlighed af høj CSR-performance på de enkelte stakeholders (x-aksen). 
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Figur 5.2.9 – Stakeholder-kortlægning for Eli Lilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses af figur 5.2.9 findes der utrolig mange stakeholders i de to øverste kvadranter hos Eli Lilly 

– dvs. der er mange stakeholders, som forventes at have en stor finansiel effekt på Eli Lilly.  

Figuren minder meget om figur 5.1.9 – derfor skal de identiske elementer i figuren ikke gentages her.  

Dog er det værd at bemærke, at partnerskaber findes i øverste højre kvadrant, hvilket skyldes, at Eli 

Lilly’s diabetes-produktion, som nævnt ovenover, er afhængig af samarbejdet med Boehringer 

Ingelheim – et selskab, som selv er meget CSR-orienteret mod sine egne forretningsforbindelser 

primært inden for det sociale og miljømæssige aspekt (jf. web 51). 

Derduover nævner Eli Lilly en meget bredtfavnende stakeholder – nemlig ”samfundsborgere”. Denne 

stakeholder tolkes som værende forskellige fra de øvrige stakeholders nævnt i figur 5.2.9. 

”Samfundsborgere” er placeret i nederste højre kvadrant, idet den finansielle effekt forventes at være 

forholdsvis begrænset, da der ikke forventes at være den store forbindelse mellem en tilfældig 

samfundsborger og Eli Lilly – dog ses der en tendens til større CSR-årvågenhed generelt i verden, 

hvilket gør, at denne stakeholder er placeret højt på x-aksen. 

De ønsker, som især ”key players” forventes at have til Eli Lilly’s CSR-perfomance, bør Eli Lilly 

dermed sørge for at indfri, for at nævnte stakeholders ikke medfører for stor negativ økonomisk effekt 

på langt sigt for selskabet.  

Kilde:  Egen fortolkning af G. Johnson et al.’s figur 4.4 ”Stakeholder mapping” (2011, 142), hvor ”Power” er 

udskiftet med ”Financial effect” og ”Level of interest” er udskiftet med ”Level of materiality of high CSR-

performance to stakeholders”. 

 Stakeholders er fundet i CSR-rapport (web 37) samt årsrapport (web 31). 

Anm.:  Definition: Et højt ”Level of materiality of high CSR-performance” skal forstås, som at stakeholderen 

samlet set finder høj performance inden for de 3 CSR-områder meget væsentligt.  

 Bemærk: Inden for de enkelte grupper af stakeholders, kan der findes forskelle (f.eks. kan geografi 

underopdele de enkelte grupper) – dette aspekt ses der her bort fra, idet stakeholderne er grupperet 

bredtfavnende. 
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Ses der på den performance, som blev gennemgået i afsnit 5.2.8 for Eli Lilly, bør selskabet dermed 

have rettet ledelseskontrollen til, så alle målene inden for det sociale aspekt og det væsentlige 

omsætningsmål inden for det økonomiske aspekt nås.  

 

5.2.10 ”Long-term corporate financial performance” 

I dette afsnit skal der ses på, hvordan aktiekursen har udviklet sig over en 10-årig periode. Som 

tidligere nævnt er aktiekursen en grov indikator for investorernes tiltro til ledelseskontrollen – og 

dermed til at CSR kan blive implementeret med succes. 

 

Som det ses af nedenstående graf har Eli Lilly’s aktiekurs fluktueret ret meget mellem januar 2005 og 

december 2014. Helt præcist startede kursen på 56,56 USD d. 3. januar 2005 – og endte i 70,06 USD 

d. 29. december 2014 – dog med et gevaldigt dyk ned til periodens laveste kurs d. 25. februar 2009 på 

27,49 USD. Dette fald skyldes sandsynligvis den enorme bøde (7.344 mia. DKK), som Eli Lilly i 

starten af 2009 blev dømt til at betale på baggrund af FDA’s
75

 beskyldninger om falsk markedsføring 

af et at selskabets produkter (jf. web 53). Investorerne har efter dommen haft mistillid til selskabets 

fremtidige performance, hvilket har medført et dyk i kursen. Sagt med andre ord, har Eli Lilly’s 

tidligere ledelseskontrol ikke kunnet forhindre, at der skete brud i forhold til det sociale CSR-aspekt 

(falsk markedsføring af medicialprodukter udsætter patienter for sundhedsfare og anses dermed for at 

høre under det sociale CSR-emne). 

Dog når aktiekursen i slutningen af den analyserede periode op i nærheden af sit højeste niveau for 

hele perioden, hvilket betyder, at investorerne må have genvundet deres tiltro til selskabet, CSR-

strategien og den gennemgåede ledelseskontrol, som jo er med til at implementere strategien. 

 

  

                                                      
75

 FDA = ”Food and Drug Administration” = myndighed i USA, hvis fokus er på fødevare- og medicinal-

sikkerhed. 
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Figur 5.2.10 – Udvikling i kurs på den ordinære aktie fra Eli Lilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kilde:  Web 52 

Anm.: Graf dækker over perioden [03.01.2005-29.12.2014]. 

 Punktmålinger (angivet i USD): Kurs 56,26 (03.01.2005), kurs 51,53 (06.01.2014) og kurs 70,06 (29.12.2014).  
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5.3 Sammenligning af selskaberne 

I dette afsnit skal Novo Nordisk og Eli Lilly sammenlignes på baggrund af indholdet i de to 

foregående analyserende afsnit. 

Lighederne skal ganske kort berøres, idet det er forskellene, som er væsentlige at drage frem (jf. 

projektets hovedproblem, afsnit 1.2). Vægten i dette afsnit vil dermed være på uddybende forklaring af 

de forskelle, som er fundet i afsnittene baseret på ”The Corporate Sustainability Model”. 

 

Fra introduktionen til hvert enkelt medicinalselskab blev det bl.a. klart, at Eli Lilly og Novo Nordisk 

har en del kendetegn tilfælles – herunder bl.a. at de begge har en lang årrække bag sig med fokus på 

CSR-strategi inddelt i et økonomisk, miljømæssigt og socialt fokus. 

De væsentligste forskelle ligger i selskabernes registreringssted, balancesum og evne til at generere 

kontinuerlig omsætnings- og profitvækst – Novo Nordisk er registreret i Danmark, er halv så stor som 

Eli Lilly, som er registreret i USA. Derudover har Novo Nordisk evnet at generere øget omsætning og 

overskud i alle 3 år, der er uddraget regnskabstal for. 

 

Dykkes der ned i de enkelte elementer i ”The Corporate Sustainability Model” findes der en hel 

del forskelle, men også ligheder i relation til de områder, der analyseres på i hvert element, og som har 

ledelseskontrolmæssig relevans. 

De fleste ligheder findes i afsnittene om ”internal context” (afsnit 5.1.3 og 5.2.3), hvoraf det bl.a. 

fremgår at ledelseskontrollen i begge selskaber er udfordret grundet bred horisontal og omfattende 

rumlig organisationsstruktur. Ledelsen skal hhv. kende alle facetter af jobtyperne for at kunne 

kontrollere medarbejderne optimalt samt sikre at den decentrale placering i forskellige lande ikke 

spiller negativt ind på implementeringen af strategien. Til gengæld gives der i samme afsnit en 

indikation af, at begge selskaber har skabt en intern struktur, som også kan fremme implementeringen 

– nemlig en global CSR-afdeling samt forskellige bestyrelseskomiteer/udvalg, som fokuserer på netop 

CSR-emner. Se en simpel liste over de fundne ligheder i bilag 12.    

Der skal i det nedenstående gives en udtømmende og uddybende liste over de forskelle, som 

modelanalysen har afsløret. 

For at lette overblikket over, hvilke resultater fra analysen, der taler for og imod, at Novo Nordisk’ 

ledelseskontrol i forbindelse med CSR-strategien anses som efterlignelsesværdig i forhold til Eli 

Lilly’s, vil der være angivet en farvet bullet ved hvert punkt.  

 

Grøn bullet = understøtter at Novo Nordisk’ ledelseskontrol er efterlignelsesværdig ift. Eli Lilly’s. 

Rød bullet = modsat betydning ift. den grønne. 

Gul bullet = kan ikke vurderes. 
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Broader environment: 

(Stærk statslig kulturel og handlingsorienteret kontrol af selskaber Danmark i forbindelse med CSR -> 

motiverer til netop CSR-fokus) 

 Angelsaksisk velfærdsmodel i USA – skadinavisk velfærdsmodel i DK.  

 Èn enkelt “soft law” mere (der regulerer CSR som et samlet begreb) i Damark i forhold til 

USA (”Anbefalinger for god selskabsledelse”).  

 “Hard laws” (2 stk.) i Danmark, der regulerer CSR som samlet begreb – ingen i USA.  

Internal context: 

 Dybere vertikal organisationsstruktur i Novo Nordisk i forhold til Eli Lilly  

(flere ledere kan påvirke implementeringsprocessen –> kan medføre manglende ensretning af 

af medarbejdernes handlinger) 

 Alle bestyrelsesmedlemmer valgt af aktionærerne i Eli Lilly – nogle af 

bestyrelsesmedlemmerne er valgt af medarbejderene i Novo Nordisk  

(der er ikke en helt klar afgrænsning mellem dem, der skal kontrolleres, og øverste 

kontrolorgan i selskabet –> dette kan svække ledelseskontrollens effektivitet). 

 Én-strenget ledelsessystem i Eli Lilly – to-strenget ledelsessystem i Novo Nordisk  

(klar opdeling af ansvar i de to øverste ledelses-niveauer i Novo Nordisk –> styrker 

ledelseskontrollens effektivitet). 

 Globalt faciliteringsteam i Novo Nordisk, som arbejder med alle 3 CSR-emner – globalt 

kvalitetsteam i Eli Lilly, som arbejder med det sociale CSR-emne 

(Novo Nordisk anvender ”detection”-underopdelingen af ”action accountability”, som 

lægger vægt på alle 3 CSR-emner –> motiverer, indgyder retning mod alle 3 CSR-emner og 

kan være med til at reducere personlige begrænsninger) 

 Kulturelle artefakter lægger i Novo Nordisk vægt på alle 3 CSR-emner – i Eli Lilly lægger 

disse primært vægt på det sociale CSR-emne 

(denne fysiske form for kulturel kontrol lægger i Novo Nordisk vægt på alle 3 CSR-emner -> 

motiverer og giver medarbejderne retning for deres ageren). 

 De kulturelle værdier og normer, som understøttes af ”code-of-conduct”-dokumenter, lægger i 

Novo Nordisk mere tydelig vægt på alle 3 CSR-emner – i Eli Lilly lægges der mest vægt på 

det sociale CSR-emne 

(”code-of-conduct”-dokumentet, som er et kulturelt kontrolobjekt, omfatter alle 3 CSR-emner 

i Novo Nordisk -> motiverer og giver medarbejderne retning for deres ageren). 

Business context:  

(Ingen forskelle) 
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Human and financial ressources: 

 Eli Lilly udviser en mere klar tro på, at medarbejderne har den ”rette indstilling” til CSR, idet 

de ellers ikke ville ønske at arbejde for selskabet 

(lederne i Eli Lilly finder det ikke umiddelbart vigtigt at motivere medarbejderne i forbindelse 

med CSR -> indikation af at ledelseskontrollen ikke har fokus på mulige 

motivationsproblemer). 

 Eli Lilly har lavere soliditetsgrad (dvs. ejer mindre af sine aktiver selv) 

(Eli Lilly er mere afhængig af kreditorer og har umiddelbart mindre frihed til selv at 

bestemme, om der f.eks. skal investeres i ledelseskontrol). 

 Eli Lilly investerer i akkvisitioner – hvorimod Novo Nordisk foretrækker organisk vækst 

(den organiske vækst i Novo Nordisk gør at den eksisterende kultur får lov til at brede sig 

”naturligt”og skal ikke først implementeres -> den kulturelle kontrol vil have lettere kår og 

dermed vil den hurtige kunne vise nye medarbejdere retningen og motivere disse).  

Leadership: 

 ”Tonen fra toppen” er primært fokuseret på det sociale og økonomiske aspekt i Eli Lilly – 

hvorimod at ”tonen fra toppen” i Novo Nordisk omfavner alle tre CSR-emner 

(den kulturelle kontrol i form af ”tonen fra toppen” centrerer sig om alle 3 CSR-emner i Novo 

Nordisk -> motiverer og giver medrabejderne retning for deres ageren). 

Sustainability strategy, structure, systems, programs and actions: 

 It-systemet vigtigt for begge selskaber i relation til CSR-rapportering, men datareliabiliteten 

sikres med forskellige kontroller (Eli Lilly: Personalekontrol) (Novo Nordisk: 

Personalekontrol og handlingskontroller)  

(Novo Nordisk sætter ind med hele to kontroller – både personale- og handlingskontrol -> 

kontrol fra flere vinkler som tilsammen sikrer at medarbejderne både gives retning, motiveres 

og reducerer medarbejdernes personlige begrænsninger). 

 Resultatkontrol-relaterede undersøgelser i begge selskaber, men i Eli Lilly undersøges 

forbedringer af samarbejde blandt medarbejdere og eksterne parter – i Novo Nordisk spørges 

medarbejderne til grad af efterlevelse af ”Novo Nordisk Way”, hvilket er en mere direkte 

forbindelse til de 3 CSR-emner  

(resultatkontrol i Novo Nordisk med fokus på alle 3 CSR-emner -> motiverer og angiver 

retning for medarbejderne). 
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 I Eli Lilly findes en ”Performance Management Process”, som minder om de danske MU-

samtaler (fokus på resultat-, handlings- og personaleobjekter) – kan ikke finde beviser for det 

samme i Novo Nordisk 

(resultat-, handlings- og personaleobjekter i fokus i specielt system, som Novo Nordisk ikke 

har -> angiver retning for medarbejderne, motiverer og reducerer personlige begrænsninger). 

 I Novo Nordisk findes et reelt ”uddannelsessystem” med fokus på selskabets CSR-approach, 

som alle medarbejdere skal deltage i og tage en test i – kan ikke finde beviser for det samme i 

Eli Lilly 

(resultatkontrolbaseret uddannelse i Novo Nordisk med fokus på alle 3 CSR-emner -> angiver 

retning for medarbejderne, motiverer og reducerer personlige begrænsninger).  

 Incitamentsbaserede aflønnings-systemer i begge selskaber, men forskel i udbredelse, CSR-

fokus og kontrolobjekt-fokus (Eli Lilly: Alle medarbejdere er underlagt, men det vides ikke, 

hvilke CSR-emner, der præcis fokuseres på. Enkelte delsystemer har kun implicit fokus på 

alle CSR-emner, og enkelte delsystemer fokuserer på resultatkontrol, mens andre fokuserer på 

kulturel kontrol) (Novo Nordisk: Ledere er underlagt, enkelte delsystemer har eksplicit fokus 

på alle CSR-emner og enkelte delsystemer fokuserer på resultatkontrol, mens andre fokuserer 

på kulturel kontrol og personalekontrol).  

(umiddelbart er det mest væsentligt, at der fokuseres eksplicit på alle 3 CSR-emner, således, 

at hele strategien implementeres – dette er tilfældet for ledernes aflønning i Novo Nordisk -> 

giver retning for lederne og motiverer disse). 

Sustainability performance: 

 Selskaberne fokuserer ikke på de samme typer CSR-targets inden for hvert af de tre CSR-

emner 

(dette besværliggør sammenligning af udfaldet af selskabernes ledelseskontrol, idet 

performance for nogle typer targets lettere kan være påvirket af andet end selskabets 

ledelseskontrol)
76

.   

 Alle Novo Nordisk’ CSR-targets angives som værende langsigtede 

(CSR omfatter netop langsigtede mål – selskabet er klar over at ledelseskontrollen skal 

eliminere kortsigtet adfærd)  

  

                                                      
76

 Et eksempel kan findes i det sociale aspekt. Novo Nordisk vurderer bl.a. performance inden for dette apsekt i 

forhold til grad af efterlevelse af ”Novo Nordisk Way”, hvilket umiddelbart ikke kan påvirkes af andet end 

ledelseskontrollen. Til gengæld ser Eli Lilly i det sociale aspekt på uheld med motordrevet fartøj i arbejdstiden, 

hvilket må siges at være muligt for næsten alt andet end ledelseskontrollen at påvirke. 
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 Selskaberne er ikke lige gode til at nå de fastsatte targets – Eli Lilly underperformer i forhold 

til de sociale targets og Novo Nordisk underperformer i forhold til de miljømæssige targets. 

(enten er targets sat for urealistisk højt i begge selskaber, der er valgt ukontrollerbare targets – 

eller også har den tidligere ledelseskontrol ikke haft den ønskede effekt) 

Stakeholder reactions:  

(Novo Nordisk har lidt færre interessenter, som finder høj CSR-performance meget væsentlig – og 

dermed er der lidt mindre feedback at tage højde for i designet af ledelseskontrollen og kompleksiten 

heraf mindskes en smule herved)    

 Partnerskaber mappes ikke ens hos begge virksomheder – hos Eli Lilly er dette en ”key 

player”, mens det hos Novo Nordisk er en interessent i gruppen ”minimal effort”.  

 Eli Lilly anser også ”samfundsborgere” som interessenter – Novo Norisk angiver ikke disse 

eksplicit. 

Long-term corporate financial performance:  

 Eli Lilly’s aktiekurs har fluktueret en del over en 10-årig periode – Novo Nordisk’ har haft en 

generel opadgående tendens over en 10-årig periode.  

(kursen giver en grov indikation af, at investorerne gennem alle årene har haft og har tiltro til 

Novo Nordisk, CSR-strategien og selskabets ledelseskontrol). 

 

Som det ses af ovenstående 24 forskelle er der en del punkter, som understøtter, at Novo Nordisk’ 

ledelseskontrol i forbindelse med implementeringen af selskabets CSR-strategi er efterlignelsesværdig 

Helt præcist er der 19 grønne punkter, som taler for – 3 røde, som taler imod, og 2 gule punkter, som 

hverken taler for eller imod.  
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6. Konklusion 

 

Der skal i dette kapitel gives en samlet vurdering af, hvorvidt opfattelsen af, at netop Novo Nordisk’ 

implementering af deres CSR-strategi kan anses som efterlignelsesværdig, reelt har noget på sig. Dette 

var den overordnede bevæggrund for projektets udarbejdelse. Den store amerikanske konkurrent, Eli 

Lilly, blev anvendt til at stille Novo Nordisk i perspektiv. 

Med andre ord skal det stillede hovedspørgsmål – ”hvorledes Novo Nordisk’ ledelseskontrol i 

forbindelse med CSR adskiller sig fra Eli Lilly’s” – besvares i dette kapitel. 

 

Med udgangspunkt i ”The Corporate Sustainability Model” (se bilag 1), der omfatter alle de 

elementer, som et selskabs ledelse skal have overblik over for at implementere en CSR-strategi med 

succes, blev der stillet 9 delspørgsmål – ét aggregeret spørgsmål for hvert element i modellen.  Ud fra 

de 9 udvalgte delspørgsmål, blev der i alt fundet 24 forskelle mellem Novo Nordisk’ og Eli Lilly’s 

ledelseskontrol i forbindelse med selskabernes CSR-strategi.  

Således blev det i afsnittene om ”broader environment” klart, at Novo Nordisk er underlagt en stærk 

lovgivningsmæssig påvirkning fra den danske stats side, grundet det faktum at Danmark er 

kendetegnet ved en skandinavisk velfærdsmodel, hvorimod det modsatte er gældende for Eli Lilly, der 

er underlagt en angelsaksisk velfærdsmodel. Det blev i denne forbindelse klart, at Novo Nordisk’ 

registreringssted – Danmark – har to reelle ”hard laws”, der regulerer CSR, som en samlet begreb, 

hvilket USA (og dermed Eli Lilly) ikke har. Derudover har Danmark – i forhold til USA – en enkelt 

”soft law” mere omhandlende CSR som et samlet begreb. 

I afsnittene om ”internal context” blev der fundet beviser for, at Novo Nordisk’ organisering 

desværre kan trække beviserne for efterlignelsesværdighed af selskabets ledelseskontrol i den 

modsatte retning, hvilket skyldes selskabets dybere vertikale organisationsstruktur og eksistensen af 

medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Dog blev der i disse afsnit primært fundet beviser, som talte 

for, at Novo Nordisk’ ledelseskontrol er værd at efterligne i forhold til Eli Lilly’s, idet Novo Nordisk’ 

organisering er kendetegnet ved en to-strenget ledelsesstruktur og et globalt faciliteringsteam, som 

arbejder med alle 3 CSR-emner. Også Novo Nordisk’ kultur i form af artefakter, værdier og normer, 

som alle dækker de 3 CSR-emner, er med til at bekræfte, at Novo Nordisk’ tilgang er værd at 

efterligne i forhold til Eli Lilly’s. 

I ”business context” blev det hurtigt klart, at kendetegnene i forhold til konkurrenter (hård 

konkurrence pga. first-mover-advantages), kunder (både de endelige kunder/patienterne samt bl.a. de 

betalende kunder) og produkter (insulinprodukterne berører – grundet deres karakteristika – alle 3 

CSR-områder) var meget ens for de to selskaber grundet branchesammenfald. Således kunne der her 

ikke indikeres noget signifikant forskelligt i relation til de to selskabers ledelseskontrol. 
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Til gengæld udviste alle de fundne forskelle i ”human and financial ressources” en klar fordel til 

Novo Nordisk. Eli Lilly udviser en klar tro på, at medarbejderne har den ”rette indstilling” til CSR, 

hvilket indikerer at selskabet ikke har fokus på mulige medarbejder-motivationsproblemer. Derudover 

har Novo Nordisk en større egenkapital i forhold til aktivmasse og har dermed større handlefrihed i 

relation til eksempelvis investeringer i ledelseskontrol. Endnu en forskel findes i, at Novo Nordisk 

anvender de finansielle ressourcer til organisk vækst (og ikke til akkvisitioner som Eli Lilly), hvilket 

gør det lettere for Novo Nordisk’ kulturelle ledelseskontrol, at få ordentlig ”fat” og dermed styre 

medarbejderne i den ønskede retning. 

Analysen af ”leadership” viste endnu en gang en klar fordel for Novo Nordisk, idet selskabets CEO 

klart blev fremstillet som vidende, understøttende og kommunikativ i relation til alle 3 CSR-emner, 

hvilket fremgik af hans ”tone-fra-toppen”. 

De interne systemer, som selskaberne har til understøttelse af hver deres CSR-strategi (alias afsnittene 

om ”sustainability strategy, structure, systems, programs and actions”), gav ligeledes 

hovedsageligt favør til Novo Nordisk. Begge selskaber finder deres IT-system vigtigt, men Novo 

Nordisk sikrer datareliabiliteten med flere kontroller, så flere af kontrolproblemerne angribes. Begge 

selskaber udfører resultatkontrol-relaterede undersøgelser i forbindelse med deres CSR-strategi, men 

Novo Nordisk lægger vægt på alle 3 CSR-emner. Begge selskaber har incitamentsbaserede aflønnings-

systemer, men igen er det Novo Nordisk’ fokus på alle 3 CSR-emner, som giver selskabet point. 

Derudover har Novo Nordisk også et system, som Eli Lilly ikke har – og som er med til at 

implementere selskabets CSR-strategi mere succesfuldt – nemlig et uddannelsessystem, som fokuserer 

på udbredelse af selskabets CSR-approach.  

Til gengæld har Eli Lilly en såkaldt ”Performance Management Process”, der giver medarbejderne 

retning, motiverer og reducerer evt. personlige begrænsninger ift. at få CSR-strategien implementeret 

– altså et system, som modsat alle ovennævnte systemer, taler for Eli Lilly’s ledelseskontrol.  

I afsnittene om ”sustainability performance” blev det klart, at den eneste forskel, som her indikerer, 

at Novo Nordisk’ ledelseskontrol er efterlignelsesværdi, er, at selskabet eksplicit angiver langsigtede 

performance-targets – dvs. Novo Nordisk viser, at selskabet har forstået, at CSR netop ikke bare opnås 

på kort sigt, hvilket viser en erkendelse af, at ledelseskontrollen bør eliminere kortsigtet adfærd. 

Til gengæld findes der i samme afsnit forskelle, som desværre hverken kan be- eller afkræfte, at netop 

Novo Nordisk’ ledelseskontrol er efterlignelsesværdig – der er tale om det faktum, at selskaberne ikke 

fokuserer på samme typer CSR-targets samt at selskaberne underperformer i forhold til hver deres 

CSR-emne. 

Hvad angår ”stakeholder reactions” blev det klart, at Novo Nordisk har lidt færre stakeholders, som 

finder høj CSR-performance meget væsentlig, hvilket betyder, at selskabet skal tage højde for lidt 

mindre feedback i designet af ledelseskontrollen (kompleksiteten mindskes en smule). 
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I de sidste analyserende afsnit, som omhandler ”long-term corporate financial performance”, ses en 

tydelig forskel på trenden i de to selskabers aktiekurs set over en 10-årig periode. Kursen på Novo-

Nordisk-aktien viser en generel opadgående tendens, hvorimod Eli Lilly’s aktiekurs har fluktueret en 

hel del. Denne forskel indikerer, at investorerne har haft tillid til Novo Nordisk, CSR-strategien – og 

ikke mindst tillid til den ledelseskontrol, som har været med til at implementere strategien. 

 

Som det ses af ovenstående gennemgang er delspørgsmålene fra afsnit 1.2 blevet besvaret fuldt ud i 

projektet – og ud af de 24 fundne forskelle i forbindelse med Novo Nordisk’s og Eli Lilly’s 

ledelseskontrol har hele 19 kunnet bekræfte, at Novo Nordisk’ ledelseskontrol i forbindelse med 

implementering af CSR-strategien er værd at efterligne. Noget kunne altså tyde på, at den opfattelse, 

som projektet tager udspring i – nemlig at Novo Nordisk’ implementering af deres CSR-strategi kan 

anses som efterlignelsesværdig – reelt har noget på sig. 
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7. Perspektivering 

 

Der er altid interessant at undersøge, hvordan et projekt kunne have udformet sig, hvis det var blevet 

grebet anderledes an. I dette kapitel åbnes der således op mulige udvidelser af projektet. 

 

De to mest iøjnefaldende udvidelser centrerer sig omkring valg af virksomhed samt valg af 

analysemodel – altså de overordnede begrænsninger af projektet, som blev nævnt i afsnit 1.2. 

 

I relation til valg af virksomhed, kunne det være interessant at stille Novo Nordisk op over for en 

anden virksomhed, der også fokuserer på CSR og som ligeledes bliver omtalt i positive vendinger i 

CSR-sammenhæng – men som ikke befinder sig i medicinalbranchen. Dette vil kunne åbne op for bl.a. 

de branchemæssige forskelle, der ikke blev fundet nogle af i dette projekts analyse. 

 

I forhold til valg af analysemodel, kunne der naturligvis have været anvendt en anden model end 

”The Corporate Sustainability Model”. Der kan nævnes adskillige alternative modeller, men i det 

nedenstående begrænses omfanget til to.   

 

For eksempel kunne den velkendte ”Excellence-model” have været anvendt (se et eksempel herpå i J. 

Lægaard et al. (2010, 22)). Denne model er ikke ”skræddersyet” til brug for implementering af CSR-

strategi, men er en generel ramme til brug for implementering af en strategi.  

Enkelte af elementerne i ”Excellence-modellen” drager aner til ”The Corporate Sustaintainability 

Model” (f.eks. findes der et ”lederskab”- og ”ressource”-element i ”Excellence-modellen”). Derudover 

anerkender ”Excellence-modellen” både feedforward og feedback mod/fra modellens resultater, som 

både kan være finansielle og ikke-finansielle.  

Derudover indeholder begge modeller hver 9 elementer, men langt de fleste elementer har forskellige 

betegnelser – ”The Corporate Sustainability Model” lægger naturligt vægt på elementer, som mere 

direkte relaterer sig til CSR (eksempelvis elementet ”Sustainability strategy, structure, systems, 

programs and actions”). En anden væsentligt forskel er rækkefølgen på elementernene i de to modeller 

– ”Excellence-modellen” indleder med elementet ”lederskab”, som så påvirker eksempelvis 

”ressource-elementet”, hvor det er omvendt i ”The Corporate Sustainability Model.  

Ydermere anser ”Excellence-modellen” ikke ”leaderskab”, som en process, hvilket netop ”The 

Corporate Sustainability Model” gør. Derudover gør ”The Corporate Sustainability Model” det langt 

mere eksplicit, at der er ét endemål for implementering af en CSR-strategi – nemlig den langsigtede 

finansielle performance (”Excellence-modellen” kalder et af målene for ”finansielle resultater”). 
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En model, som til gengæld retter sig mere direkte mod CSR i forhold til ”Excellemce-modellen”, er 

”Corporate Social Responsibility Model” (se A. M. Brockett et al. (2012, 154)). 

Denne model består af kun 3 elementer – principper bag, processer i relation til og outcomes i 

forbindelse med CSR.  

Modellen er altså lige knap så uddybende som ”The Corporate Sustainability Model” grundet de få 

elementer, som modellen består af. Derudover lægger modellen sig ikke fast på, at det ultimative mål 

for CSR er den langsigtede finansielle performance. Modellen anerkender derudover ikke eksplicit 

feedback og dermed læring af outcomes. 

Modellen lader i det hele taget til at være mere fokuseret på, at kunne forklare forskelle i processer og 

outcomes ud fra det valgte syn på CSR (alias ud fra elementet ”principper”), hvorimod ”The Corporate 

Sustainability Model” har lagt sig fast på et profit-orienteret syn på CSR.  

 

Samlet set lader det til, at analysens anvendte model, ”The Corporate Sustainability Model”, er mere 

specifik i sin tilgang i forhold til ”Excellence-modellen” og ”Corporate Social Responsibility Model”, 

hvilket sikrer, at brugeren af modellen støttes og guides meget mere præcist, således at CSR kan blive 

implementet med succes. 
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Bilag 1 – ”The Corporate Sustainability Model” 

  

Kilde: M. J. Epstein og A. R. Buhovac (2014a, 30) 
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Bilag 2 – Carroll’s CSR-pyramide 

 

Figuren i dette bilag er oprindeligt udarbejdet i 1991 af A. B. Carroll – og findes omtalt i utallige 

beskrivelser af CSR, hvorfor den naturligvis også skal berøres i dette projekt.
 77

  

 

 

 

 

Kort fortalt viser pyramiden, hvad samfundet kræver, forventer og ønsker af virksomhederne. Det er 

altså en hierarkisk opstilling af samfundets holdning til virksomhedernes ageren.   

Samfundet kræver grundlæggende, at virksomhederne skaber profit og agerer lovligt. Til gengæld er 

der kun en forventning til virksomhederne om, at de handler etisk – eller moralsk – korrekt. Endelig 

ønsker samfundet, at virksomhederne agerer filantropisk, dvs. med et velgørende sigte. 
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 Schwartz og Carroll (2003, 504) nævner utallige eksempler på forfattere, som har anvendt Carroll’s CSR-

pyramide i deres artikler, bøger og empiriske studier.   

Kilde: A. Aagaard (2012, 18) 
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Bilag 3 – De 10 principper i UN Global Compact (UNGC) 

 

De 10 nedenstående principper er udarbejdet af FN og er frivillige at følge for virksomheder: 

 

 
 

 

  

Kilde: Web 6 
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Bilag 4 – Historisk udvikling af ledelseskontrol-begrebet 

 

Nedenstående figur er udarbejdet af M. Porporato (2011) på baggrund af et ekstensivt studie af den 

litteratur, som er udgivet med fokus på ledelseskontrol. M. Porporato (2011, 148) bemærker, at 

litteraturen inden for emnet har aner til organisationsteori, behaviorisme samt økonomisk teori. 

Efter figuren er de enkelte termer inden for det funktionalistiske paradigme forsøgt groft defineret ud 

fra M. Porporato’s artikel (2011).
78

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Conventional wisdom”: Omkostningsstyring, marginalomkostninger, ROI-begrebet og budgettering 

er her nøgleord. Regnskabssystemer er nu udviklet og anvendes. Denne retning ses stadig gengivet i 

lærebøger den dag i dag. 

                                                      
78

 Termerne inden for det interpretivistiske paradigme behandles ikke, idet der i dette projekt lægges vægt på at 

et ledelseskontrolsystem er objektivt. 

Kilde: M. Porporato (2011, 163) 
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”Mathematical modeling”: Raffinering af traditionelle beregninger vha. matematisk og statistisk 

analyse – f.eks. arbejdes der med omkostningsestimeringer.  

”Systems approach”: Grundlæggende ideologi bag denne tilgang er, at en virksomheds aktiviteter 

skal ses i sammenhæng med det større miljø, som den er en del af. Således kan et regnskabssystem 

ikke defineres eksplicit som et kontrolsystem – et regnskabssystem er en del af et større og totalt 

system af organisatorisk kontrol, som bl.a. kan omfatte planlægning, måling, feedback, kontrol og 

evaluering.  

”Anthony’s framework”
79

: Ledelseskontrol anses af Anthony som en del af et 3-delt hierarki inden 

for planlægning og kontrol, hvor strategisk planlægning går forud for ledelseskontrol, som igen går 

forud for opgave-kontrol. Ledelseskontrol dækker over det at lave planer, som er nødvendige for at 

kunne implementere strategier. 

”Behavioral”: Der lægges vægt på at regnskabssystemer påvirker mennesker og vice versa. Målinger 

anses ikke som neutrale og objektive. De ansatte kan ændre adfærd ud fra viden om, hvad de måles på.  

”HIP”: Forkortelse for Human Information Proces. Lægger vægt på, at mennesker ikke er perfekte 

individer med en uendelig kapacitet til at behandle information. Mennesker har derudover forskellig 

perception, forskellige måder at behandle information på og forskellig hukommelse. Begrænset 

rationalitet hos beslutningstageren er et nøgleord. Fokus er på den enkelte leders beslutningsproces. 

Det findes ganske få uddybende artikler omhandlende HIP.  

”Transaction costs”: Fokus er på det kontraktuelle forhold mellem virksomheder. M. Porporato 

(2011, 156) skriver helt præcist, at: ”The main insight provided is that governance matters 

and incomplete contacts give rise to ex-post opportunistic behavior that distorts ex ante 

investments in relationship specific assets”. 

”Agent theory”: Agentforholdet opstår, når principaler ansætter agenter, hvorved ansvar delegeres til 

agenterne. Ansvaret er specificeret i en aftalekontrakt. Nøgleord er bl.a. informationsasymmetri og 

kontrakter. 

”Contingency”: Overordnet gælder, at et korrekt match mellem alle de mulige faktorer og en 

virksomheds kontrolpakke vil give de ønskede udfald. Der lægges her vægt på, at en universel tilgang 

er uhensigtsmæssig, idet der kan være mange mulige faktorer, som spiller ind. 

”Strategic accounting”: Virksomhedens strategiske mål er omdrejningspunkt og der hersker en 

målbar tilgang til strategi (et eksempel herpå er Balanced Scorecard). 

”Human relations critique”: Fokus havde hidtil været på selve organisationen – der manglede 

inddragelse af det menneskelige aspekt. 

                                                      
79

 Opkaldt efter Robert N. Anthony, som var professor inden for ledelseskontrol ved Harvard Business School i 

sidste halvdel af det 20. århundrede. 
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”Managerialism critique”: Fokus har manglet på, at ledelsesfunktionen er essentiel i en moderne 

virksomhed. 

”Goal congruence critique”: Ledere i ansvarscentre tager beslutninger, som får deres ansvarscentre 

til at brillere, men er til skade for koncernens samlede bundlinje – dette fokus havde hidtil manglet.  

”Relevance lost critique”: Der har hidtil mangler fokus på, hvad der er strategisk vigtigt for 

virksomheden.   
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Bilag 5 – Specificering af begrebet ”ledelse” 

 

K. A. Merchant (1998, 3) har udarbejdet nedenstående tabel, som viser, at begrebet ”ledelse” er at 

finde inden for 3 områder – nemlig organisatorisk funktion, ressourcestyring og proceshåndtering. 

 
Functions Ressources Processes 

Product (or service) development People Objective setting 

Operations Money Strategy formulation 

Marketing/sales Machines Control 

Finance Information  

  Kilde: K. A. Merchant (1998, 3) 

 



Ledelseskontrol i forbindelse med CSR  Maj 2016 

 88 

Bilag 6 – Novo Nordisk’ strategi  

 

  

Kilde: Novo Nordisk’ årsrapport 2015 (web 12; s. 16) 
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Bilag 7 – Årsregnskabslovens §§ 99 a og b  

 

Nedenstående uddrag er fra ”LBK nr 1253 af 01/11/2013 Historisk” (web 15) (omfattende 

virksomheder i klasse ”store C” samt ”D”), som med rettelsen ved ”LOV nr 1367 af 10/12/2013 

Historisk” (web 16) var gældende indtil den seneste bekendtgørelse af ÅRL; ”LBK nr 1580 af 

10/12/2015 Gældende” (web 14): 

  

§ 99 a. Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for 

samfundsansvar, jf. stk. 2-8. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder 

frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og 

klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og 

forretningsaktiviteter. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i 

ledelsesberetningen. 

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysning om: 

1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, 

retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. 

2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder 

eventuelle systemer eller procedurer herfor. 

3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med 

samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet 

fremover. 

Stk. 3. Hvis virksomheden har politikker for at respektere menneskerettighederne og for at 

reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, skal redegørelsen efter stk. 1 

udtrykkeligt indeholde oplysninger om disse politikker. Hvis virksomheden har sådanne politikker, 

finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal dette oplyses 

i ledelsesberetningen. 

Stk. 4. Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i 

stedet vælge at give redegørelsen 

1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i 

ledelsesberetningen, jf. stk. 5, 1. pkt., eller 

2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. stk. 5, 2. pkt. 

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af redegørelsen for 

samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til de 

oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 4, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om 

offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, herunder 

regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i 

forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden, jf. stk. 4, nr. 2. 

     Fortsættes næste side… 
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Stk. 6. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at 

oplysningerne efter stk. 1-3 gives for koncernen som helhed. 

Stk. 7. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i 

sin egen ledelsesberetning, hvis 

1) modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3 for den samlede koncern 

eller 

2) modervirksomheden har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til 

FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer. 

Stk. 8. En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til 

FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, kan undlade at give de 

oplysninger, som er anført i stk. 1 og 2. Det samme gælder for de oplysninger, som skal afgives i 

henhold til stk. 3, hvis fremskridtsrapporten omfatter menneskerettigheder og klima. 

Virksomheden skal oplyse i ledelsesberetningen, at den anvender denne undtagelse, og angive, 

hvor rapporten er offentligt tilgængelig. 

 

§ 99 b. Store virksomheder, der har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede 

køn i det øverste ledelsesorgan, skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, 

herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning, jf. dog 

stk. 3. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4-8, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. Store virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det 

underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for 

politikken, jf. dog stk. 4. § 99 a, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan, 

er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4, 

tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn på virksomhedens øvrige 

ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen 

finder § 99 a, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 
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Nedenstående er et uddrag fra ”LOV nr 1367 af 10/12/2013 Historisk” (web 16) (gældende fra 1. 

januar 2014), som er en rettelse til ”LBK nr 1253 af 01/11/2013 Historisk” (web 15): 

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, foretages følgende 

ændringer: 

1. § 99 a, stk. 7, affattes således: 

»Stk. 7. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne 

i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3 

for den samlede koncern.« 

2. § 99 a, stk. 8, affattes således: 

»Stk. 8. En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller 

standarder, kan undlade at give de oplysninger, som er anført i stk. 1-3.« 

3. I § 99 a indsættes som stk. 9: 

»Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om, under hvilke betingelser en virksomhed kan 

oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder og undlade at give 

de oplysninger, som er anført i stk. 1-3.« 
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Nedenstående er et uddrag af den seneste bekendtgørelse af ÅRL (”LBK nr 1580 af 10/12/2015 

Gældende – se web 14”), som gælder for virksomheder i kategori ”store C” og ”D”.  

Det skal kort bemærkes, at de nye krav i § 99 a gælder fra 1. januar 2016 for nævnte to 

virksomhedskategorier, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal 

fuldtidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på over 500 ansatte. Øvrige virksomheder omfattes fra 

det regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere (indtil da anvendes den hidtidige § 99 a – 

dog skal virksomheder i begge nævnte kategorier give oplysninger om politikker for miljøforhold fra 

det regnskabsår, der starter 1. januar 2016 eller senere): 

 

 

  § 99 a. Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for 

samfundsansvar, jf. stk. 2-9. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder 

integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold 

og bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. 

Stk. 2. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende, jf. dog stk. 3, 6 og 7: 

1) Der skal gives en kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel. 

2) Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder om 

eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden 

anvender. Der skal som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere 

klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold og medarbejderforhold, 

respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. For hvert politikområde skal 

det oplyses, om virksomheden har en politik på det pågældende område, og hvad politikken i 

givet fald går ud på. 

3) For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det oplyses, hvordan virksomheden omsætter sin 

politik for samfundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller 

procedurer herfor. Der skal endvidere gives oplysning om anvendte processer for nødvendig 

omhu (»due diligence«), hvis virksomheden anvender sådanne processer. 

4) Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens 

forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til 

virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som indebærer en 

særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. Der skal herunder gives 

oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici. Oplysningerne skal 

gives for hvert enkelt politikområde. 
Fortsættes næste side… 

 



Ledelseskontrol i forbindelse med CSR  Maj 2016 

 93 

  

5) Der skal gives oplysning om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikkefinansielle 

nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter. 

6) Der skal gives oplysning om virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået 

som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens 

eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Oplysningerne skal gives for hvert enkelt 

politikområde, jf. nr. 2. 

Stk. 3. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, anførte 

områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert 

enkelt af de anførte områder. 

Stk. 4. Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i 

stedet vælge at give redegørelsen 

1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i 

ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 8, 1. pkt., eller 

2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til 

regler udstedt i medfør af stk. 8, 2. pkt. 

Stk. 5. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at 

oplysningerne efter stk. 1-3 gives for koncernen som helhed. 

Stk. 6. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i 

sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-3. 

Stk. 7. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk. 

2, hvis virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale 

retningslinjer eller standarder, der indeholder de i stk. 2 anførte oplysninger. Stk. 3 finder 

tilsvarende anvendelse, hvis oplysningerne ikke dækker de i stk. 2 anførte politikområder. 

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen for 

samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til de 

oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 4, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere 

regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, 

herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors 

pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden, jf. stk. 4, nr. 2. 
 

 

Fortsættes næste side… 
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Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed 

kan oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder. 

 

§ 99 b. Store virksomheder, der har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede 

køn i det øverste ledelsesorgan, skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, 

herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning, jf. dog 

stk. 3. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4-9, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. Store virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det 

underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for 

politikken, jf. dog stk. 4. § 99 a, stk. 2-9, finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan, 

er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4, 

tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn på virksomhedens øvrige 

ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen. For redegørelsen 

finder § 99 a, stk. 4, tilsvarende anvendelse. 
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Bilag 8 – Corporate governance i Novo Nordisk  

 

Nedenstående diagram viser strukturen for den øverste selskabsledelse i Novo Nordisk (alias de blå 

bokse i midten af diagrammet). Diagrammet viser ligeledes, hvilke regler (alias søjlen ”compliance”) 

og monitorerings-opgaver (alias søjlen ”assurance”), som de enkelte led i ledelsesstrukturen er endelig 

ansvarlig for. 

 

 

 

 

 

 

  

Kilde: Novo Nordisk Årsrapport 2015 (web 12; s. 48) 
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Bilag 9 – Novo Nordisk ”Essentials” 

 

Nedenstående uddrag viser Novo Nordisk’ værdier sat sammen i nogle code-of-conduct-sætninger 

(dvs. retningslinjer for, hvordan selskabet ønsker, at medarbejderne skal agere).  

Selskabet kalder selv disse sætninger for ”Essentials”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kilde: Web 21 
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Bilag 10 – Performance highlights 2015 for Novo Nordisk 

            Fortsættes næste side… 
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Kilde: Web 12; s.14-15. 
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Bilag 11 – Performance highlights 2014 for Eli Lilly 
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Kilde: Web 37; s. 6-7. 
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Bilag 12 – Ligheder fra modelanalyse mellem Novo Nordisk og Eli Lilly  

 

Nedenstående er en simpel liste over alle de fundne ligheder mellem Eli Lilly og Novo Nordisk i 

relation til hvert element i ”The Corporate Sustainability Model”. 

Kommentarer omkring de ledelseskontrolmæssige referencer, som de enkelte bullets dækker over, er 

udeladt, idet projektet vægter forskellene mellem selskaberne højest. Dog kan listen give den 

interesserede læser et samlet overblik over modelanalysens fundne ligheder. 

 

Broader environment: 

- Underlagt ”OECD’s Guidelines for Multinatinal Enterprises” (”soft law”)  

Internal context: 

- Bred horisontal organisationsstruktur.  

- Bestyrelseskomiteer/udvalg som fokuserer på CSR-emner. 

- Omfattende rumlig organisationsstruktur.  

- Central afdeling for CSR. 

- Kan ikke sige noget om de kulturelle grundlæggende antagelser for hvert selskab.  

Business context: 

- Kundegrundlag, konkurrenter og produktegenskaber (samme branche og lignende produkter)  

- Medlem af brancheorganisationer og underlagt deres ”codes-of-conduct”. 

Human and financial ressources: 

- Ønsker veluddannet arbejdskraft. 

- Svært at finde veluddannet arbejdskraft i landet, hvor selskabet er registreret, men selskabet 

forsøger at øge udbuddet.  

- Der undervises i forretningsetik, så den ”rette indstilling” til CSR hos medarbejderne sikres.  

Leadership: (Ingen ligheder) 

Sustainability strategy, structure, systems, programs and actions: 

- Hotline til indberetning af regelbrud.  

Sustainability performance: 

- Fokuserer på alle 3 CSR-emner. 

Stakeholder reactions: 

- Mange “key players” og “keep satisfied” stakeholders. 

- Tager ikke højde for “key players” ønsker til sustainability performance, idet alle targets ikke 

nås. 

Long-term corporate financial performance: 

- Aktiekursen lander i slutningen af en 10-årig periode på sit næsten højeste niveau.  
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Web 23 www.videnskab.dk 

Novo Nordisk får offentlig reprimande i England 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/novo-nordisk-far-offentlig-reprimande-i-england  

 

Web 24 www.pwc.dk 

 Tendenser i medicinalbranchen 

 http://www.pwc.dk/da/industrier/pharma/industri-tendenser.html 

 

Web 25 www.efpia.eu 

EFPIA HCP code 

http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/efpia-code_promotion_hcp_-

_11.06.14_final_editing_07-08-11-mcp-20110630-002-en-v1_1.pdf 

 

Web 26 www.dst.dk    

Danmarks Statistik - Database vedr. uddannelsesaktivitet på lange videregående 

uddannelser (UDDAKT70)  

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=UDDA

KT70&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree  

 

Web 27 www.business.dk 

 Novo Nordisk vil fastholde CSR-profil uden front-figur 

http://www.business.dk/medico/novo-nordisk-vil-fastholde-csr-profil-uden-frontfigur  

 

Web 28 www.novonordisk.com 

 Procedure for the Compliance Hotline 

 http://www.novonordisk.com/contact-us/compliance-hotline/procedure.html  

 

Web 29 www.beta.finance.yahoo.com  

 Novo Nordisk B-aktie – fra 02.01.2006 til 21.12.2015 

 https://beta.finance.yahoo.com/chart/NVO  

 

Web 30 www.lilly.com  

 Heritage 

 https://www.lilly.com/About/Heritage/heritage.aspx  

 

Web 31 www.lilly.com  

 Eli Lilly and Company 2014 annual report 

 https://investor.lilly.com/annuals.cfm  

 

Web 32 www.nasdaqomx.com  

 Regler for udstedere af aktier, Nasdaq OMX Copenhagen A/S, 1-6-2013 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/85/85435_reglerforudstedereafaktier0605201

3finalclean.pdf  

 

Web 33 www.novonordisk.com  

 Novo Nordisk Policies – effective 1 September 2014 

http://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/Sustainibility/documents/nn-

policies-effective-20140901.pdf  
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Web 34 www.lilly.com 

 Eli Lilly and Company 2013 annual report 

http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1821591632x0x736237/30C56C84-

78DA-4D16-97F7-A51284E56A51/English.PDF  

 

Web 35 www.lilly.com  

 Key facts – Lilly at a glance 

 https://www.lilly.com/About/Key-facts/key-facts.aspx  

 

Web 36 www.nationalbanken.dk 

DNVALA: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode  (årsobservationer) 

 http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/100250  

 

Web 37 www.lilly.com  

 Lilly and Company – Corporate Responsibility Update 2014 

 https://www.lilly.com/_Assets/pdf/CR-update-2014.pdf  

 

Web 38 www.information.dk 

 Fakta om USA’s sundhedsreform 

 https://www.information.dk/udland/2010/03/fakta-usas-sundhedsreform  

 

Web 39 www.sustainability.thomsonreuters.com  

EXECUTIVE PERSPECTIVE: Corporate sustainability reporting, where the world is 

today 

http://sustainability.thomsonreuters.com/2014/12/13/executive-perspective-corporate-

sustainability-reporting-world-today/  

 

Web 40 www.sec.gov 

 U.S. Securities and Exchange Commission – What we do 

 https://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml  

 

Web 41 www.lilly.com  

 Career areas 

 https://careers.lilly.com/career-areas  

 
Web 42 www.nysemanual.nyse.com 

 NYSE Listed Company Manual – 303A.00 Corporate Governance Standards –  

303A.01 Independent directors 

http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?selectednode=chp_1_4_3

&manual=%2Flcm%2Fsections%2Flcm-sections%2F  

 

Web 43 www.lilly.com 

 Eli Lilly and Company Bylaws – February 21, 2012  

http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1879988667x0x220847/9b1e663a-9b7c-

48ce-8e07-7615d60e4f86/LLY_WebDoc_4467.pdf   

 
Web 44 www.corporategovernance.dk  

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark: Anbefalinger for god 

selskabsledelse i Danmark 

https://corporategovernance.dk/sites/default/files/noerby-udvalgets-rapport-fra-

2001.pdf  
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Web 45 www.lilly.com  

 Eli Lilly – Corporate Governance Guidelines 

http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1409356800x0x220851/EADE1799-

D20F-4D5F-AD02-037E3FEBD7D4/Corp_Gov_Guidelines.pdf  

 

Web 46 www.lilly.com  

 Eli Lilly – Standards for Director Independence 

http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1879988667x0x690978/f03894f0-ae4d-

4622-88f3-6b00d263c03e/Standards_for_Director_Independence.pdf  

 

Web 47 www.lilly.com 

 Volunteering 

https://www.lilly.com/Responsibility/Strengthening-

communities/Volunteering/volunteering.aspx  

 

Web 48 www.unitedway.org 

 Our work 

 https://www.unitedway.org/our-impact/work  

 

Web 49 www.samfundsansvar.dk 

 Krav til revisors udtalelse 

 https://samfundsansvar.dk/krav-til-revisiors-udtalelelse-over-500-ansatte  

 

Web 50 www.lilly.com 

 Contact – Lilly Ethics and Compliance 

 https://www.lilly.com/contact.aspx  

 

Web 51 www.boehringer-ingelheim.com  

 About us – Sustainability  

 https://www.boehringer-ingelheim.com/who-we-are/sustainability  

 

Web 52 www.beta.finance.yahoo.com 

 Eli Lilly aktie – fra 02.01.2005 til 21.12.2014 

 https://beta.finance.yahoo.com/chart/LLY  

 

Web 53 www.FDA.gov 

Pharmaceutical Company Eli Lilly to Pay Record $1.415 Billion for Off-label Drug 

Marketing 

http://www.fda.gov/ICECI/CriminalInvestigations/ucm260967.htm  

 
Web 54 www.lilly.com 

 2004 Annual Report 

http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1940993247x0x221637/AB6ADF7D-

C14D-4E55-A9A6-5F7E4B6F3348/English.PDF   

 

Web 55 www.lillydiabetes.com 

 About Lilly Diabetes 

 http://www.lillydiabetes.com/about-lilly-diabetes.aspx   

 

Web 56 www.novonordisk.com 

 Integrated Reporting 

 http://www.novonordisk.com/sustainability/performance/Integrated-reporting.html   
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Web 57 www.linkedin.com 

 Susanne Stormer- Vice President Corporate Sustainability, Novo Nordisk 

https://www.linkedin.com/in/susanne-stormer-

2a24202?authType=NAME_SEARCH&authToken=-

6IW&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEn

tityId%3A7009178%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-

1%2CtarId%3A1461670009406%2Ctas%3ASusanne%20Stormer  

 

Web 58 www.retsinformation.dk 

 LBK nr. 1089 af 14/09/2015 (Gældende) (Selskabsloven) 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205#idd752e1ce-a810-4f2f-

b21b-fe14f1dea444  
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